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  ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΤΟΥ ΤΕΒΑ 

 

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. του ΤΕΒΑ η Ένωση 

Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε τις ηµερίδες από τον ∆ήµο 

Οροπεδίου Λασιθίου, και θα ακολουθήσουν σε όλη τη Κρήτη,  

Οι ηµερίδες θα εστιάσουν στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, µε γνώµονα 

την κατάρτιση των ωφελουµένων, στοχεύοντας στην επίλυση ειδικών νοµικών 

θεµάτων, (οφειλές στις τράπεζες και στο δηµόσιο, ρυθµίσεις µη εξυπηρετούµενων 

δανείων, φορολογικές διαδικασίες κ.α.) καθώς και εκπαίδευση για την κατάρτιση 

και ορθολογική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισµού µε περισσότερη 

σύνεση. Σχεδιασµός και έλεγχος των οικογενειακών δαπανών µε στόχο την 

οικονοµική αναδιοργάνωση για την επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης σε περίοδο 

κοινωνικοοικονοµικής αστάθειας.        

Η Περιφέρεια Κρήτης, µε τη δυναµική που την διακρίνει, µέσω της Κοινωνικής 

Σύµπραξης ∆ήµων και φορέων υλοποιεί µε ιδιαίτερη ευαισθησία, τις δράσεις του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

(ΤΕΒΑ).  

Οι συγκεκριµένες δράσεις συνεισφέρουν στο στόχο της εξάλειψης της φτώχειας 

και συµβάλουν στη δίκαιη ανάπτυξη και προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και συνοχής, καθώς µειώνονται οι ανισότητες και δηµιουργούνται οι 

προϋποθέσεις και οι ευκαιρίες να βγουν από τη φτώχεια εκατοντάδες άνθρωποι 

που έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση.  

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 

(ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ, έχουν ενταχθεί ως ωφελούµενοι των χρηµατοδοτούµενων 

δράσεων, άτοµα και οικογένειες που δεν έχουν το απαραίτητο εισόδηµα, ώστε να 

ικανοποιήσουν τις στοιχειώδεις βιοποριστικές τους ανάγκες, και διαβιούν σε 

συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Η καθ΄ υλην αρµόδια Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής κα Θεανώ 

Βρέντζου, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και ενηµερώνεται ανελλιπώς για το 

σύνολο των δράσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του εν λόγω 

προγράµµατος, όσον αφορά την ανακούφιση και την παροχή βοήθειας σε άπορα 

άτοµα και οικογένειες µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. 

Καθοριστικός για το πρόγραµµα ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας, 

που έχει αναλάβει την επίβλεψη και τον συντονισµό του προγράµµατος, 

µεριµνώντας για την ορθή υλοποίησή του. 

Στην Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης (ΕΝΚΑ Κρήτης), ως µέλος της 

Κοινωνικής Σύµπραξης, της ανατέθηκε αρµοδίως από τον Περιφερειάρχη 

Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, µε υπογραφή σχετικής σύµβασης, η υλοποίηση 



  

των Συνοδευτικών Μέτρων του Ε.Π. του ΤΕΒΑ, που αφορά: Την παροχή 

νοµικών συµβουλών και διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισµού στους 

ωφελούµενους του Ε.Π. του ΤΕΒΑ, για την επίλυση ειδικών νοµικών θεµάτων, 

καθώς και η διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισµού για την οργάνωση 

του νοικοκυριού. 

Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα θα 

πραγµατοποιηθεί µε ηµερίδες, που θα λαµβάνουν χώρα ανά Περιφερειακή 

Ενότητα και ανά ∆ήµο, που συµµετέχουν ως εταίροι φορείς στην Κοινωνική 

Σύµπραξη. 

 

                                                                                       

                                                                                                                               

 


