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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ  

Η Περιφερειακή Ενότητα  Κοζάνης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύµπραξης ΤΕΒΑ που έχει συσταθεί για το 
Νοµό µας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Εορδαίας, ανακοινώνει ότι θα πραγµατοποιηθεί διανοµή τροφίµων του 
«Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής ΤΕΒΑ 2018-2019», στις 28 Ιανουαρίου 
2020, ηµέρα Τρίτη και  

- ώρες 09:00-14:00, στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο – Κλειστό Γυµναστήριο ∆ήµου Εορδαίας.  
 

Θα διανεµηθούν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες της περιοχής µας οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράµµατος τα παρακάτω 

προϊόντα: 
Καφές, Αλάτι, Ελαιόλαδο, Ζάχαρη, Μέλι, Ρύζι, Τοµατοχυµός, Φασόλια, Τόνος σε κονσέρβα, Σκόνη για πλύσιµο 
ρούχων, Αφρόλουτρο, Οδοντόκρεµα, Σαµπουάν, Υγρό Κρεµοσάπουνο,  Οδοντόβουρτσα. 
Οι δικαιούχοι του προγράµµατος θα παραλάβουν τα προϊόντα µε την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του 
µέλους της αίτησης που παραλαµβάνει και σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσης των ιδίων, µε επιπλέον κατάθεση 
εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου (µε το γνήσιο της υπογραφής) και επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας. 
Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανοµή τροφίµων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται µε συνοδευτικά µέτρα τα οποία 
στοχεύουν στην κοινωνική ενσωµάτωση των ωφελουµένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Συµβάλλει στην επίτευξη 
του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων µορφών της φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου 
συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριµένα στη µείωση του αριθµού των ατόµων που διατρέχουν 
κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Ενισχύει την δηµιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόµενων ∆ήµων και 
Φορέων. 

Ωφελούµενοι του Προγράµµατος είναι: 

• Άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθµ. 
∆23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και συµπεριλαµβάνονται στην πλατφόρµα του ΚΕΑ. 

• Άστεγοι, που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες δοµές φιλοξενίας αστέγων (π.χ. κέντρα ηµέρας, συσσίτια αστέγων κτλ). 
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