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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διημερίδες με θέμα: «Η Υπερχρέωση και η αντιμετώπισή της»

Η Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφέρειας Εύβοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΤΕΒΑ/FEAD)» θα
πραγματοποιήσει διημερίδες 16 ωρών η καθεμιά, με θέμα «Η Υπερχρέωση και η
αντιμετώπισή της» σε Χαλκίδα, Ψαχνά, Ιστιαία, Αλιβέρι και Κάρυστο, αποβλέποντας στην
όσο το δυνατόν διευρυμένη ενημέρωση των ωφελουμένων του Προγράμματος.
Η παροχή υλικής βοήθειας που προσφέρει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ,
συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης, όπως, καθοδήγηση και στήριξη για να
μπορέσουν οι συμπολίτες μας να βγουν από την οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν
περιέλθει.
Η ενημέρωση αυτή παρέχεται δωρεάν στους ωφελούμενους του προγράμματος, ώστε να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις δανειακές και εν γένει οικονομικές τους υποχρεώσεις
στις οποίες δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν με ίδια μέσα τόσο σε νομικό όσο και σε εν
γένει επιστημονικό επίπεδο. Η μεθοδολογία των ημερίδων είναι βιωματική και θα εξελιχθεί
«βήμα προς βήμα», εκκινώντας από την προσπάθεια συνειδητοποίησης της γενικότερης
κατάστασης που βρίσκεται η οικονομία και εστιάζοντας στις ειδικότερες συνθήκες και
ανάγκες κάθε ωφελούμενου αλλά και των λύσεων που μπορούν να επιλεγούν για τον
καθένα, από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Οι Διημερίδες θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Χαλκίδα: Τρίτη 30/10/2018, 09.00 πμ-17.00 μμ & Τετάρτη 31/10/2018, 09.00 πμ - 17.00
μ.μ, , στην αίθουσα Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ( Ε΄ ΚΑΠΗ), Καμάρες (πλησίον Γηροκομείου)

Ψαχνά: Τρίτη 30/10/2018, 09.00 πμ-17.00 μμ & Τετάρτη 31/10/2018, 09.00 πμ - 17.00 μ.μ,
στην αίθουσα Δημαρχείου, Αβάντων 18, 1ος όροφος

Ιστιαία: Πέμπτη 01/11/2018, 09.00-17.00 & Παρασκευή 02/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα
Πολιτισμού, Γενικού Λυκείου Ιστιαίας

Αλιβέρι: Σάββατο 03/11/2018, 09.00-17.00 & Κυριακή 04/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Αλιβερίου, Ισιναίων 48

Κάρυστος: Δευτέρα 05/11/2018, 10.00-18.00 & Τρίτη 06/11/2018, 10.00-18.00, αίθουσα
ξενοδοχείου Γαλαξία, Κριεζώτου & Οδυσσέως

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ να απευθυνθούν στους κατά τόπους
υπεύθυνους επικοινωνίας, και να δηλώσουν συμμετοχή στις διημερίδες.

Χαλκίδα: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μπενέτου Ευθυμία Τηλ.:2221079752



Ψαχνά: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Διονέλη Μαρία Τηλ.: 2228350243
Ιστιαία: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Σοφία Γκανά Τηλ.: 2226053012
Αλιβέρι: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Ελένη Γκίνη Τηλ.: 2223350203
Κάρυστος: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μαρία Λαψάτη Τηλ.: 2224027119

Για την διοργάνωση των διημερίδων, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός,
δήλωσε:
«Πρόκειται για μια ακόμα δράση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με στόχο να βοηθήσει
επί της ουσίας όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Μαζί και με άλλα προγράμματα και
υπηρεσίες που υλοποιούνται από τη δομή «ΓΕΦΥΡΑ» της Περιφέρειας, έχει δημιουργηθεί
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής πρόνοιας με σκοπό την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και τη εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής.
Ευχή μας, κάθε μέρα όλο και λιγότεροι άνθρωποι να έχουν ανάγκη τέτοιου είδους
υπηρεσίες και προγράμματα».


