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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΟΤ 

(ΣΔΒΑ/FEAD)». 

 

Γηαλνκή Ρνδάθηλωλ 

 
αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο 

TEBA/FEAD ηελ Σξίηε 15 επηεκβξίνπ 2015 ν Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο αθνύ 

παξαιάβεη ηελ πνζόηεηα ξνδάθηλωλ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί από ηελ Κνηλωληθή 

ύκπξαμε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθωλίαο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηαλνκή 

πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Γηθαηνύρνη - ηειηθνί απνδέθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζύκθωλα κε ηελ αξ. 

3320/89565 ΦΔΚ 1701/14-8-2015 Τπνπξγηθή Απόθαζε είλαη, θαηά 

πξνηεξαηόηεηα, νη δηθαηνύρνη πνπ θαηέρνπλ θάξηα ζίηηζεο από ην πξόγξακκα 

αλζξωπηζηηθήο θξίζεο, θαη θαηά δεύηεξνλ νη δηθαηνύρνη Κνηλωληθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ καο.  

 

Η δηαλνκή - παξαιαβή ηεο πνζόηεηαο ηωλ ξνδάθηλωλ πνπ αλαινγεί ζηνπο 

δηθαηνύρνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γύζεην θαη ζηελ Αξεόπνιε από ηελ 

Σεηάξηε 16 επηεκβξίνπ ωο θαη Παξαζθεπή 18 επηεκβξίνπ.  Οη πνζόηεηεο ηωλ 

ξνδάθηλωλ πνπ ζα παξαιεθζεί πξνέξρεηαη από ηελ Οξγάλωζε Παξαγωγώλ Α.. 

ΔΠΙΚΟΠΗ ΝΑΟΤΑ. 

 



 

Οη θάηνρνη ηεο Κάξηαο ίηηζεο ηεο Αλζξωπηζηηθήο Κξίζεο θαη νη δηθαηνύρνη 

Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ καο, ζα παξαιακβάλνπλ ηελ πνζόηεηα πνπ 

ηνπο αλαινγεί κε ηελ επίδεημε: ηεο παξαπάλω θάξηαο, καδί κε ην δειηίν ηεο 

αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

(αξηζκόο κειώλ νηθνγέλεηαο), βηβιηαξίνπ αλαζθαιίζηνπ πξόλνηαο. 

 

ηελ πεξίπηωζε πνπ νη ωο άλω αλαθεξόκελνη ωθεινύκελνη δελ παξαιάβνπλ ηα 

πξνϊόληα πνπ ηνπο αλαινγνύλ εληόο ηωλ θαζνξηδόκελωλ από ην Γήκν 

εκεξνκεληώλ, δηθαηνύρνη ζα είλαη νη ωθεινύκελνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο Ι «Δπηζηηηζηηθήο θαη Βαζηθήο Τιηθήο πλδξνκήο γηα ην Σακείν 

Δπξωπαϊθήο Βνήζεηαο (ΣΔΒΑ/FEAD)», ηα δεκόζηα ζρνιεία, παηδηθνί ζηαζκνί, 

θαη γεληθόηεξα θνξείο – δνκέο θνηλωληθήο θξνληίδαο ηνπ Γήκνπ καο. 

 

Πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ηνλ θ Πιεηώηα Υξήζην ζην Γεκαξρείν – Γπζείνπ, ζην 

ηειέθωλν 2733360352 θαη ηελ θα Αλαζηαζία Υαινπιάθνπ ζην ηει: 2733360312. 
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