Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ταλαιπωρία των πολιτών σε δράσεις του προγράμματος ΤΕΒ
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Με παρέμβασή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας , Μαρία
Τριανταφύλλου ,Γιώργος Βαρεμένος καθώς και η βουλεύτρια Σκούφα Ελισσάβετ
(Μπέττυ) ρωτούν, εάν διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες σεβασμού της
αξιοπρέπειας των απόρων συμπολιτών μας κατά τη διανομή των προϊόντων του
προγράμματος ΤΕΒΑ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης ρωτούν εάν έχουν ενεργοποιηθεί ή υλοποιηθεί στον νομό κάποια από τα
συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος ΤΕΒΑ, που δρουν υποστηρικτικά και καθοδηγητικά,
συμβάλλοντας στην κοινωνική επανένταξη των απόρων.
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Ακολουθεί η ερώτησης αναλυτικά:

Το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» για απόρους, που καλύπτεται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ / FEAD), υποστηρίζει δράσεις σχετικά
με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή / και βασικής υλικής
συνδρομής, καθώς στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην
κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η συνδρομή του
προγράμματος είναι καταλυτική και έχει σκοπό να βοηθήσει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,
ώστε να μη δυσκολεύονται να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές διατροφικές, και όχι
μόνον, ανάγκες τους.

Για τον νομό Αιτωλοακαρνανίας, η Κοινωνική Σύμπραξη έχει ως επικεφαλής εταίρο
(δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος ΤΕΒΑ, η
Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να μεριμνά ώστε η διανομή να γίνεται με διακριτικότητα και να
αποφεύγεται ο συνωστισμός των ωφελουμένων για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία
των διαδικασιών της διανομής. Ο κανονισμός αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, εκτιμώντας το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται
στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναφέρει στο άρθρο 5,
παράγραφος 14, ότι τα κράτη - μέλη μεριμνούν ώστε η χορηγούμενη στο πλαίσιο του
Ταμείου βοήθεια, να παρέχεται με σεβασμό προς την αξιοπρέπεια των απόρων.

Πρόσφατα ωστόσο, κατά τη διάρκεια διανομής προϊόντων που πραγματοποιήθηκε σε δήμο
του νομού Αιτωλοακαρνανίας, επικράτησε το αδιαχώρητο, με αποτέλεσμα να προκληθούν
έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δικαιούχων, οπότε και χρειάστηκε να κληθεί
αστυνομική δύναμη προκειμένου να διασφαλισθεί η τάξη κατά τη διάρκεια της διανομής. Το
φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει επαναληφθεί και παλαιότερα, σε άλλο δήμο του
νομού. Καταστάσεις όπως αυτές δεν εξασφαλίζουν τον αναγκαίο σεβασμό στην
αξιοπρέπεια των απόρων συμπολιτών μας και μάλλον τους αποθαρρύνουν από το να
ξαναθέσουν τον εαυτό τους στη δοκιμασία αυτή.

Επειδή από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ μπορούν να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες που
διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας,
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Επειδή η ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων όπως αυτό, είναι πρόδηλη και επιτακτική
καθώς μεγάλο ποσοστό πολιτών απειλείται από την περιθωριοποίηση μέσω της ανεργίας
και της φτώχειας,

Επειδή οι εικόνες έντασης και συνωστισμού των ωφελούμενων πολιτών δεν συμβάλλουν
στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος, αλλά μάλλον υπονομεύουν την αξιοπιστία του,

Επειδή η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται και από μέτρα κοινωνικής
ένταξης, όπως η στήριξη και η συμβουλευτική, προκειμένου να μπορέσουν οι άποροι,
σήμερα, πολίτες να βγουν από τις συνθήκες ακραίας φτώχειας,

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Διασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειας των απόρων
συμπολιτών μας κατά τη διανομή των προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ, σε κάθε
περίπτωση και, ειδικότερα, στους δήμους του νομού Αιτωλοακαρνανίας;

2. Αν όχι, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλισθεί η
ορθή υλοποίηση του προγράμματος, ιδίως δε στην πιο «ευαίσθητη» φάση του, αυτήν της
διανομής των προϊόντων στους πολίτες;

3. Έχουν ενεργοποιηθεί ή υλοποιηθεί στον νομό Αιτωλοακαρνανίας κάποια από τα
συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος ΤΕΒΑ, που δρουν υποστηρικτικά και καθοδηγητικά,
συμβάλλοντας στην κοινωνική επανένταξη των απόρων;

4. Πώς πιστεύει ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί περαιτέρω η παροχή μη υλικής βοήθειας
από τον επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, την Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε οι άποροι, σήμερα,
ωφελούμενοι να ενσωματωθούν καλύτερα στην τοπική κοινωνία;
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Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γεώργιος

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
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