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«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α.» 

        Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, που αφορά στη διανομή αγαθών (τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης όπως είδη καθαρισμού και προσωπικού υγιεινής) το οποίο υλοποιείται στο 
Δήμο Ορεστιάδας και στο Δήμο Διδυμοτείχου από το 2016, συνεχίζεται και για τo έτος 2022   
κατόπιν έγκρισης  σχετικού  προϋπολογισμού υπερδέσμευσης  

       Πέραν της διανομής αγαθών (τροφίμων, ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής ) το 
πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να λάβουν περαιτέρω στήριξη, μέσω 
της υλοποίησης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Μέτρων, με σκοπό: 

-την πρόληψη της περιθωριοποίησης  

-την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

-τη διευκόλυνσή τους για εργασιακή και κοινωνική ένταξη. 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι : 

Όλοι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης που έχουν δηλώσει ένταξη στο 
πρόγραμμα ΤΕΒΑ  

Σε ποια  προγράμματα υποστήριξης μπορούν να ενταχθούν οι ωφελούμενοι: 

• Συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής, σε θέματα υγιεινής διατροφής, διαχείρισης- 
αντιμετώπισης παχυσαρκίας. 

• Συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής, σε θέματα διαχείρισης οικογενειακού 
προϋπολογισμού. 
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• Συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής, σε θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης εργασιακών 
δεξιοτήτων , επαγγελματικού προσανατολισμού, ένταξης στην αγορά εργασίας,  

• Συμβουλευτικής, ατομικής και ομαδικής, για θέματα κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης (προγράμματα Πρόνοιας, εθελοντισμού , αξιοποίησης συστημάτων  
ευρύτερης στήριξης και δικτύωσης ). 

• Ψυχολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης 
και της πανδημίας του κορωνοϊού  

• Δωρεάν κοινωνικού φροντιστηρίου  για  μαθητές, μέλη των ωφελούμενων οικογενειών  
• Δωρεάν συμμετοχής σε προγράμματα ανάπτυξης αθλητικών δεξιοτήτων . 
• Δωρεάν συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες και προγράμματα επιμορφωτικής και  

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, γυναικών, ΑΜΕΑ κ.λπ. 
• Άλλη δράση που μπορεί να προταθεί από ωφελούμενους. 

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

i. Ποιοι δικαιούνται Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες; 
Όλοι οι ενεργοί δικαιούχοι του ΤΕΒΑ. 
 

ii. Για πόσο χρονικό διάστημα; 
Για όσο χρειαστεί να ολοκληρώσουν την ενέργεια Σ.Υ.Υ. που έχουν επιλέξει, ακόμα κι αν 
έχουν πάψει να είναι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ και συνολικά έως τη λήξη του προγράμματος 
31/12/2022. 
 

iii. Πως μπορεί κάποιος να δηλώσει το ενδιαφέρον του για τις Σ.Υ.Υ. 
Α) Όταν θα υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΤΕΒΑ  
Β) Σε περίπτωση που είναι δικαιούχος,  απευθυνόμενος στα Κέντρα Κοινότητας ή στο 
Κέντρο Κοινότητας -Παράρτημα Ρομά του Δήμου Ορεστιάδας όπου  θα του ζητηθεί να  
συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο αναγκών  τις  οποίες άμεσα θα   συζητήσει 
διεξοδικότερα, με εξειδικευμένο στέλεχος των παραπάνω υπηρεσιών.  

Τηλέφωνα για ραντεβού: 

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορεστιάδας 2552-303043, 2552-303005 

 Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορεστιάδας, 2552-081375 

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διδυμοτείχου, 2553-023480 
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