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Την 13η Ιουλίου 2015, κατατέθηκαν από την Περιφέρεια 
Αττικής οι προτάσεις συµµετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδροµής 2014-2020/ΤΕΒΑ. 

Ο τοµέας Κοινωνικής Πολιτικής, τα άµεσα µέτρα αντιµετώπισης 
της ανθρωπιστικής κρίσης στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά και ο 
µακρόχρονος σχεδιασµός κοινωνικής ένταξης και εργασιακής 
ασφάλειας, σε συνδυασµό  µε την ανάπτυξη, ήταν από την αρχή 
προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής, γεγονός που 
σηµατοδοτήθηκε από την ύπαρξη Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Κοινωνικής Πολιτικής, από την αναπροσαρµογή στην  κατεύθυνση της 
1ης αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού στις  23/10/2014, το σύνολο 
των έως τώρα δράσεων, αλλά και την συµµετοχή στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα/ΤΕΒΑ. 
  Η πρόταση συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε 8 
Περιφερειακές ενότητες (Π.Ε) προέκυψε µετά από πολύµηνη 
συνεργασία και διαβούλευση µε τους ΟΤΑ Α΄ βαθµού, τους φορείς και 
συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, τα άτυπα δίκτυα 
αλληλεγγύης και την Εκκλησία.  Η συµµετοχή της Περιφέρειας Αττικής, 
ως Επικεφαλής, στις 5 από τις 8 συµπράξεις (Κεντρικού Τοµέα, 
Βόρειου Τοµέα, Νοτίου Τοµέα, Πειραιώς & Νήσων) αποφασίστηκε 
ΟΜΟΦΩΝΑ από το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, στις 
25/6/2015. 

Εισηγούµενη το θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο, η 
Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, κα Θανοπούλου 
Κατερίνα, ανέφερε τα εξής: 
«Ο ρόλος των εταίρων είναι η ενηµέρωση των ωφελουµένων για τα είδη 
υλικής συνδροµής, ήτοι τρόφιµα, ένδυση και τα διαθέσιµα 
συνοδευτικά µέτρα, οι αντίστοιχες διαδικασίες διανοµής καθώς και οι  
δράσεις κοινωνικής ενσωµάτωσης και ένταξης. 
 Η υλοποίηση ξεκινά το τελευταίο τρίµηνο του 2015, ενώ η υποβολή  
αιτήσεων των ωφελουµένων ξεκίνησε στις 15/7/2015 και λήγει στις 
5/8/2015. » 

Τέλος, κλείνοντας τόνισε ότι: «Βρισκόµαστε πλέον στη φάση 
υλοποίησης του ΤΕΒΑ και για την υλοποίησή του  χρειαζόµαστε 
όλοι. Η αντιµετώπιση της φτώχειας και των ακραίων φαινοµένων 
εξαιτίας της βαθύτατης οικονοµικής κρίσης, είναι προτεραιότητα στην 
ατζέντα των θεµάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
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