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Νέα πρόσθετη επιχορήγηση 1.753.000 €
από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διανομή Τροφίμων και Ειδών Καθαριότητας
σε 16.216 ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως επικεφαλής εταίρος των Κοινωνικών
Συμπράξεων των Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδαςi, υλοποιεί
το πρόγραμμά της «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» και ανακοινώνει ότι
πραγματοποιήθηκε από τις 25 Νοεμβρίου 2021 και έως τις 22 Δεκεμβρίου
2021, διανομή τρόφιμων και ειδών καθαριότητας στους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ.

Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα:
 Στην Βοιωτία 2.052 οικογένειες με 4.253 μέλη.
 Στην Εύβοια 5.261 οικογένειες με 9.572 μέλη.
 Στην Ευρυτανία 494 οικογένειες με 980 μέλη.
 Στην Φωκίδα 706 οικογένειες με 1.411 μέλη.

Λόγω της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος, το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων διέθεσε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
επιπλέον 1.753.000 € για την προμήθεια τροφίμων, ειδών καθαριότητας και
προσωπικής υγιεινής.

Με τα χρήματα αυτά, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα προμηθευτεί τα
απαραίτητα είδη με ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες και θα τα διανείμει
στους ωφελούμενους, μέσα από το δίκτυο εταίρων του ΤΕΒΑ (Δήμοι, λοιποί
φορείς κοκ).

«Τα σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον επιχορήγησης που λαμβάνουμε για
το ΤΕΒΑ θα προσφέρουν μεγάλη ανακούφιση, στους χιλιάδες ωφελούμενους
συμπολίτες μας. Είναι όμως και η επιβεβαίωση της καλής δουλειάς που γίνεται
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσα από ένα πρόγραμμα που διαχρονικά
αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο στο κοινωνικό μας έργο.



»Θα θέλαμε να μην αντιμετωπίζουμε ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας στην
Περιφέρειά μας. Όμως τα προβλήματα υπάρχουν και όσο υπάρχουν θα
βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε αδύναμο συμπολίτη μας.

»Ευχαριστώ το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και την
Υφυπουργό κ. Δόμνα Μιχαηλίδου για τη συνεργασία μας και σε αυτό το πεδίο
δράσης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διανομή τροφίμων και ειδών καθαριότητας
στους ωφελούμενους του προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ).
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος συνεχίζει τη δράση της, παραμένοντας κοντά
στις κοινωνικές ομάδες που βιώνουν δύσκολες συνθήκες.

»Στόχος είναι πάντα η κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών μας, που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, προάγοντας την κοινωνική συνοχή,
ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων
Δήμων και Φορέων, με την ευχή του χρόνου κανένας συμπολίτης μας να μην
βιώσει τέτοιες συνθήκες», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας
Ιωάννης Περγαντάς.

i Επισημαίνεται ότι για την Π.Ε. Φθιώτιδας επικεφαλής εταίρος του ΤΕΒΑ
είναι από ετών ο Δήμος Λαμιέων και διαχειρίζεται το πρόγραμμα αντιστοίχως.


