
ΣΗΛΕΥΩΝΟ: 2421353141 

ΣΗΛ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 2421048846 

EMAIL:o.marouga@volos-city.gr 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΙΑ/

ΠΟΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ 

Δικαιούχος Υορέας  

ο ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ με Εταίρους τους: 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 

ΔΗΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ 

ΔΗΜΟ ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΝΟΣΙΟΤ ΠΗΛΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΙΑΘΟΤ 

ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ 

ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΟΤ 

Ι.Μ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΟ 

ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ 

ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ 

ΤΛΛΟΓΟ ΣΡΙΣΕΚΝΩΝ  

ΜΑΓΝΗΙΑ 

ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕ-

ΜΟΝΩΝ ΣΡΙΣΕΚΝΩΝ ΑΛΜΤΡΟΤ 

ΤΛΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΕΚΩΝ Ν ΜΑ-

ΓΝΗΙΑ 

ΑΜΚΕ "ΕΝ ΔΡΑΕΙ" 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ 

ΜΑΓΝΗΙΑ /ΠΟΡΑΔΩΝ 

ΣΔΒΑ/FEAD 
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
Σαμείο Δσρωπαϊκής 
Βοήθειας  προς τοσς 

Απόροσς 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗ-
ΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ-
ΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ  

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ 
Δ.Π. ΔΒΤ τοσ ΣΔΒΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.  ΜΑΓΝΗΙΑ/

ΠΟΡΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΤ  

Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ , ΚΑΠΗ & 

ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ  

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Δ/ΝΗ  ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΣΕΒΑ: 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 129 ΒΟΛΟ  

Δ/ΝΗ ΗΜΕΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕΒΑ: ΟΛΤΜΠΙΟΝΙΚΗ 

ΑΓΝΩΝΣΑ & ΚΟΤΡΟΤΝΙΩΣΗ 



ΣΕΒΑ 

β) τους αστέγους, θα παρέχονται  

έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.  

ΙΙ. Βασική Τλική υνδρομή  

α) τους ωφελούμενους, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της εκά-

στοτε Τπ. Απόφασης δύνανται να πα-

ρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού 

ανά ωφελούμενη μονάδα, είδη προ-

σωπικής υγιεινής και ανάλογα με τα 

μέλη της ωφελούμενης μονάδας, ρου-

χισμός, βρεφικά και παιδικά είδη.  

β) τους αστέγους δύνανται να παρέ-

χονται ρουχισμός και είδη προσωπι-

κής υγιεινής σε ατομική συσκευασία.  

υνοδευτικά Μέτρα  

Παράλληλα με τη διανομή τροφίμων 

και Βασικής Τλικής υνδρομής, θα 

παρέχονται υνοδευτικά Μέτρα, με 

στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνι-

κού αποκλεισμού και των κοινωνικών 

έκτακτων αναγκών των απόρων με 

πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.  

Ωφελούμενοι 

Μετά τη διασύνδεση του ΣΕΒΑ με 

το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύ-

ης ωφελούμενοι του Προγράμματος 

είναι όσοι έχουν επιλέξει στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα να λαμβά-

νουν βοήθεια και από το Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής 

και Βασικής Τλικής υνδρομής. 

υγκεκριμένα ωφελούμενοι είναι: 

·Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδή-

ματος Αλληλεγγύης που έχουν επι-

λέξει να είναι Ωφελούμενοι του Ε-

πιχειρησιακού Προγράμματος Επι-

σιτιστικής και Βασικής Τλικής υν-

δρομής Ωφελούμενοι είναι και όλα 

τα μέλη που περιλαμβάνονται στην 

αίτηση.  

·Άστεγοι χωρίς να απαιτείται η εκ 

μέρους τους υποβολή αίτησης 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΗ Ή ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ 

ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ (Ε.Β.Τ..) 

ΣΟΤ ΣΕΒΑ 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:  

Σο Ε.Π. ΕΒΤ του ΣΕΒΑ υποστηρίζει 

τη διανομή τροφίμων ή/και την παρο-

χή βασικής υλικής συνδρομής στους 

απόρους, συνδυάζεται όπου χρειάζε-

ται με υνοδευτικά μέτρα, και έχει ως 

στόχο την ελάφρυνση του κοινωνικού 

αποκλεισμού των απόρων. Πιο συγκε-

κριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Προγράμματος, υποστηρίζεται η πα-

ροχή / διανομή των παραπάνω ως α-

κολούθως:  

Ι. Σρόφιμα  

α) τους ωφελούμενους, οι οποίοι 

πληρούν τις προϋποθέσεις της εκά-

στοτε Τπ. Απόφασης θα παρέχονται 

τρόφιμα, ανάλογα σε ποσότητα με 

τον αριθμό των μελών της ωφελούμε-

νης μονάδας. 


