Διανομές προγράμματος ΤΕΒΑ Μαιος 2020
Παρασκευή, 22 Μάιος 2020 09:16

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, ως επικεφαλής Εταίρος της
Κοινωνικής Σύμπραξης, η οποία υλοποιεί δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί τους δικαιούχος του ΚΕΑ οι οποίοι:

• Έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

• Συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα εγκριθέντων μέχρι τον μήνα Απρίλιο 2020, σύμφωνα με
την προβλεπόμενη διαδικασία

για την παραλαβή της ποσότητας που τους αναλογεί σε προϊόντα παντοπωλείου.

Για τους Δήμους Αρταίων και Νικολάου Σκουφά

Τα τρόφιμα που θα διανεμηθούν είναι τα εξής: Λάδι, Γάλα «ΕΒΑΠΟΡΕ», Μακαρόνια,
Συμπυκνωμένο ντοματοπελτέ, Φασόλια & Φακές.

Στα ανωτέρω προϊόντα περιλαμβάνονται και οι ποσότητες από την διανομή του Μαρτίου η
οποία ήταν μη εκτελεστέα από του Δήμου Αρταίων & του Δήμου Νικολάου Σκουφά και έως
εκ τούτο δεν έγινε παραλαβή των προϊόντων από τους ωφελούμενους

Για τους Δήμους Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκακη

Τα τρόφιμα που θα διανεμηθούν είναι τα εξής: Λάδι, Γάλα «ΕΒΑΠΟΡΕ», Μακαρόνια,
Συμπυκνωμένο ντοματοπελτέ
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Τα ανωτέρω προϊόντα διανομής είναι διαφοροποιημένα (ως προς την ποσότητα και το
είδος) από αυτά των Δήμων Αρταίων και Νικολάου Σκουφά διότι αυτοί οι Δήμοι δεν είχαν
συμμετάσχει στην διανομή του Μαρτίου και έως εκ τούτο δεν έγινε παραλαβή των
προϊόντων από τους ωφελούμενους τους.

Για την ημερομηνία, τον τρόπο, τον τόπο και τις τηρούμενες διαδικασίες κατά την διανομή
υπεύθυνοι είναι οι αρμόδιοι Δήμοι - Κοινωνικοί Εταίροι.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος, θα παραλαμβάνουν την ποσότητα πους τους αναλογεί με
την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας και του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν
δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα μπορούν να
παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση (οι εξουσιοδοτήσεις για την
παραλαβή πακέτου δύναται να μη φέρουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής συμφωνά με
οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής του ΤΕΒΑ, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται
άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Τυχόν τροποποίηση
αυτού θα γίνει με νέα ενημέρωση από την Διαχειριστική Αρχή του 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 Νέου Κορονοϊού COVID-19, που έχουν τεθεί από την Κείμενη
Νομοθεσία.
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