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ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Για πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα ΤΕΒΑ, τις διανοµές καθώς και 

για τον προγραµµατισµό ραντεβού µε τις συνοδευτικές υπηρεσίες του 

Προγράµµατος καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

• 2313 318926, Μοναστηρίου 53-55

• 2313 318923, ∆ιαιτολόγος-∆ιατροφολόγος

• 2310 526055, 2313 318652, Νοµικός

ή απευθύνεστε στο γραφείο του ΤΕΒΑ που εδρεύει 

στην Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, 

Μοναστηρίου 53-55, 1ος  όροφος.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 53-55,Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ / FEAD
EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους

EΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ



Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ ΕΒΥΣ) 
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανοµή 
τροφίµων και βασικών υλικών αγαθών και συνδυάζεται µε Συνοδευτικά µέτρα για την 
κοινωνική αποκατάσταση των ωφελούµενων. Συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων για 
την ανακούφιση ακραίων µορφών φτώχειας και προάγει την κοινωνική συνοχή. 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης Π.Ε. 
Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τµήµα, στην οποία µετέχουν επίσης ο ∆ήµος Πυλαίας Χορτιάτη, 
ο ∆ήµος Θερµαϊκού, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Νέων, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, ο ∆ήµος Θέρµης, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, η Ιερά Μητρόπολη Νέας 
Κρήνης και Καλαµαριάς, ο ∆ήµος Καλαµαριάς και ο Σύλλογος Γονέων µε Τρία Παιδιά 
Νοµού Θεσσαλονίκης «ΤΡΙΑΙΝΑ», υλοποιεί το χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και υποστηρίζει την παροχή/ διανοµή των παρακάτω: 

Βασικά είδη διατροφής
(λάδι, κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά, τρόφιµα µακράς διαρκείας  κ.λ.π.)
Βασική Υλική Συνδροµή
(είδη καθαριότητας, είδη προσωπικής υγιεινής, βρεφικά και παιδικά είδη, 
σχολικά είδη κ.λ.π.)
Συνοδευτικά Μέτρα
(παρέχονται συµβουλευτικές ατοµικές και οµαδικές υπηρεσίες σε ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες). 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Κοινωνική Στήριξη: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και 
κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και 
σε µοναχικά άτοµα).

Νοµική Στήριξη: Παρέχονται νοµικές συµβουλές και συµβουλές διαχείρισης 
οικογενειακού προϋπολογισµού σε υπερχρεωµένα νοικοκυριά, διαχείρισης πάσης 
φύσεως νοµικών υποθέσεων µε ανάλογη παραποµπή αυτών σε αρµόδιες 
υπηρεσίες και φορείς καθώς και εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 

∆ιατροφολόγος: ∆ιατροφικές συµβουλές (συµβουλές υγιεινής διατροφής), 
διατροφή για  φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις, διατροφή κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία, πραγµατοποίηση λιποµέτρησης καθώς και µέτρηση 
βασικού µεταβολισµού, σύνταξη εξατοµικευµένων διαιτολογίων.

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε 
σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούµενων σε κρίσιµα 
κοινωνικά θέµατα που απευθύνονται σε κλειστές οµάδες.  

∆ικαιούχοι του ΤΕΒΑ: Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ) που έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα να λαµβάνουν βοήθεια 
και από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 
(ΤΕΒΑ) καθώς και όλα τα µέλη που περιλαµβάνονται στην αίτηση τους. 

∆ιανοµές: Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΤΕΒΑ πραγµατοποιούνται ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα διανοµές προϊόντων. Οι δικαιούχοι ενηµερώνονται µε 
αναρτήσεις στη σελίδα του ∆ήµου, ανακοινώσεις στα Γραφεία των Κοινοτήτων, των 
Κέντρων Κοινότητας και της Αντιδηµαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και µε 
γραπτό µήνυµα στο κινητό, όπου γνωστοποιείται η ηµεροµηνία, η ώρα και το 
σηµείο διανοµής.

Στελέχωση
- Κοινωνιολόγος
- ∆ικηγόρος
- ∆ιατροφολόγος
- ∆ιοικητικός
- Οικονοµολόγος


