
 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ               ΚΡΕΣΤΕΝΑ,  15/11/2021 

                                                                                            

             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου». 

 

 Ο Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου  

2021 θα ξεκινήσει η διανομή των προϊόντων στους ωφελούμενους του προγράμματος «Δομή 

Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο». 

Λόγω της έκτακτης  ανάγκης της πανδημίας του κορωνοϊού που πλήττει  την χώρας μας, 

η διανομή θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα Κρέστενα, στο ισόγειο του καινούριου 

Δημαρχείου (όπισθεν κτιρίου), Ανατολική Πλατεία Ειρήνης (Παπαπολυχρονίου),  από την 

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021  έως και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021, συγκεκριμένες ώρες 

ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού με τους δικαιούχους. Ωστόσο ο δήμος μας έχει 

μεριμνήσει και για τους ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αδυνατούν να 

μετακινηθούν και προβαίνει σε κατ΄ οίκον διανομή.  

Τα προϊόντα που διανέμονται προέρχονται από αφιλοκερδείς δωρεές και χορηγίες τόσο 

των πολιτών του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, όσο και επιχειρήσεων/καταστημάτων που 

στηρίζουν τη δράση των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας του δήμου Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων. 

Για την παραλαβή των προϊόντων οι ωφελούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τον ΑΜΚΑ 

τους. Τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνουν και τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων, με 

εξουσιοδότηση ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι δικαιούχοι της διανομής είναι οι 

δικαιούχοι που εμπίπτουν στα εισοδηματικά, περιουσιακά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια.  

Τονίζεται ιδιαιτέρως πως σύμφωνα με το ΦΕΚ 5138/τ.Β΄/ 05-11-2021
1
, οι ωφελούμενοι 

μπορούν να εισέρχονται στο χώρο της δομής επιδεικνύοντας υποχρεωτικά κατά την είσοδό 

τους α) Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή β) Πιστοποιητικό Νόσησης ή γ)Βεβαίωση αρνητικού 

διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊο COVID-19 (PCR ή rarid test). Επίσης, απαραίτητη είναι 

και η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 

Για κάθε διευκρίνιση και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, στο τηλέφωνο 2625023888. 

Αρμόδιοι υπάλληλοι: Παναγιώτης Κόρακας, Σταυρούλα Νικολοπούλου. 

 
 

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΥ 

                                                           
1
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 

22 Νοεμβρίου και ώρα 06:00. 


