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Προς την αξιότιμη κυρία Θεανώ Φωτίου,  

Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, 

  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Σταδίου 29, Τ.Κ.. 101 10, Αθήνα 

   

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 

 Δυστυχώς αναγκάζομαι να απευθυνθώ σε σας προσωπικά, γιατί γνωρίζω την 

βούληση σας προκειμένου να «τρέξει» το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ, όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Προφανώς όμως η δική σας βούληση είτε σκοντάφτει στα γνωστά 

γρανάζια της γραφειοκρατίας  των υπηρεσιών, είτε- κάτι που απεύχομαι- δεν είναι 

βούληση όλων των εμπλεκομένων στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βεβαίως πριν 

απευθυνθώ σε σας, έχω απευθυνθεί στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς όμως 

αποτέλεσμα.  

 Πιο συγκεκριμένα: Ο Δήμος Λέσβου  είναι επικεφαλής της Κοινωνικής 

Σύμπραξης Λέσβου του Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής- ΤΕΒΑ, όπως είδη γνωρίζετε, με  4641 ωφελούμενους, διάσπαρτους ανά 

την Λεσβιακή Επικράτεια. Δηλαδή σε αποστάσεις που μπορεί να είναι και 95 

χιλιόμετρα. 

Εδώ και πάρα πολύ καιρό αναμένουμε την Απόφαση Οριστικής Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο:  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ με Κωδικό MIS 

5000170, προκειμένου να μπορούμε να προβούμε σε μια σειρά από πράξεις 

διοικητικές όπως η πρόσληψη υπαλλήλων, η ενοικίαση χώρου αποθήκευσης, η 

ενοικίαση μεταφορικών μέσων, ψυγείων κ.λ.π. όπως αυτές περιγράφονται στο 

σχετικό Τεχνικό Δελτίο που έχουμε αποστείλει . 



Αναμένουμε και αναμένουμε, οχλούμε και ξαναοχλούμε καιρό τώρα, χωρίς 

όμως κανένα αποτέλεσμα. Έτσι παραλάβαμε 4000 κιλά κοτόπουλα τα οποία 

διανείμαμε αυτοσχεδιάζοντας και «λοκατζίδικα»,  με τρόπο που δεν θέλω να σας 

περιγράψω, αναλαμβάνοντας το ρίσκο και τους κινδύνους προσωπικά. 

Τούτο όμως είναι αδύνατον να συνεχιστεί. Είμαι σίγουρη ότι 

αντιλαμβάνεστε  απόλυτα τους λόγους. Δεν είναι δυνατόν να μοιράσεις τέτοιες 

μεγάλες ποσότητες σε 72 χωριά της Λέσβου χωρίς προσωπικό, χωρίς μεταφορικά 

μέσα και χωρίς νόμιμο τρόπο αποθήκευσης. 

Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι απ’ αυτούς που μου είναι αδύνατον να μην 

παραλάβω οτιδήποτε προκειμένου να ανακουφιστούν οι φτωχοί δημότες μας, βρήκα 

πάλι ένα «λοκατζίδικο» τρόπο προκειμένου να ενοικιάσουμε χώρο, για να 

παραλάβουμε βρεφικά είδη, είδη βασικής υλικής συνδρομής και είδη παντοπωλείου   

και….εάν και όποτε μας έρθει η πράξη ένταξης και μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι 

απαιτούμενες διοικητικές πράξεις, να τα μοιράσουμε! 

Όμως μέχρι πότε θα στερούνται οι ωφελούμενοι δημότες μας του ΤΕΒΑ 

παροχές που δικαιούνται, όχι από δική μας ευθύνη, αλλά από ευθύνη των 

εμπλεκομένων υπηρεσιών σας στο ΤΕΒΑ; Δυστυχώς χωρίς την απαιτούμενη 

απόφαση οριστικής έγκρισης δεν μπορεί να γίνει  καμία από τις απαραίτητες 

διοικητικές πράξεις που σας ανέφερα, προκειμένου να λειτουργήσουμε και για τις 

οποίες εμείς είμαστε ΑΠΟΛΥΤΑ έτοιμοι να τις προχωρήσουμε. 

Θερμή παράκληση προς εσάς προσωπικά: κάντε κάτι προκειμένου να 

έχουμε ΑΜΕΣΑ, την έγκριση αυτή! Είναι κρίμα και άδικο εσείς να θέλετε, εμείς να 

θέλουμε και καθυστερήσεις άλλων, να είναι εμπόδιο για την ομαλή εξέλιξη του 

προγράμματος που τόσο έχουν ανάγκη οι δημότες μας!    

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειες σας  και την ανταπόκριση σας στο 

αναγκαίο και άμεσο αίτημα μας, όπως μέχρι σήμερα έχετε αποδείξει ότι λειτουργείτε 

εσείς προσωπικά,    

Διατελώ με Τιμή 

Αναστασία Αντωνέλλη 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λέσβου 

 

 


