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Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2017 

 

Τον Ιούνιο του 2017 η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υπέβαλε ηλεκτρονικά (πλατφόρμα 

SFC2014) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ετήσια έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2017. 

Στην Έκθεση αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους σε όλη 

την Ελληνική Επικράτεια.  

Επιγραμματικά τα θέματα που αναλύθηκαν στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για 

το 2017 είναι τα εξής: 

 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Τον Απρίλιο του 2017 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Αριθ.Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

1474/28.04.2017) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 

τους Απόρους (TEBA/FEAD)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Αναπληρώτριας Υπουργού ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι 

προϋποθέσεις διασύνδεσης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με το 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), σύμφωνα με την οποία Ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται οι 

εκάστοτε Δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατόπιν αιτήματός τους που υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΚΕΑ.  Οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ έως τον Μάιο 2017 ήταν 411.912 μέλη ενώ μετά τη 

διασύνδεση με το ΚΕΑ και μέχρι τον Δεκέμβριο 2017 ήταν 436.696 μέλη.   

  

 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Αναφορικά με τις Κεντρικές Προμήθειες μέχρι το τέλος του 2016 είχε διανεμηθεί περίπου το 80% των 

συμβασιοποιημένων προϊόντων στο σύνολο της Επικράτειας. Σε συνέχεια των συμβασιοποιήσεων των 

Κεντρικών Προμηθειών τον Απρίλιο του 2017 ευοδώθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν οι τελευταίοι δύο  

Διαγωνισμοί που αφορούσαν σε νωπό κρέας (μοσχαρίσιο και χοιρινό) συνολικού προϋπολογισμού 

€5.949.786,48.- Μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 είχε διανεμηθεί ένα ποσοστό περίπου 63% από τις 

συμβάσεις του νωπού κρέατος και περίπου το 95% του συνόλου των προϊόντων της πράξης των  

Κεντρικών Προμηθειών, στο σύνολο της Επικράτειας.   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Με την αλλαγή του νόμου περί προμηθειών που δημοσιεύτηκε και ίσχυσε από τις 8 Αυγούστου 2016 

πολλές Κ.Σ. που ήταν έτοιμες να προβούν σε προκηρύξεις δεν κατάφεραν να προλάβουν τις 

διαδικασίες με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ νέου 

προετοιμασία των διακηρύξεων σύμφωνα με τα δεδομένα του νέου θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, παρά 
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τις καθυστερήσεις, το 50% αυτών κατάφεραν να συμβασιοποιήσουν και διένειμαν τα προϊόντα τους 

μέσω των Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών, στους ωφελούμενους τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017. 

Η έλλειψη ολοκλήρωσης των αποκεντρωμένων προμηθειών από τις υπόλοιπες Κ.Σ. οφείλεται στο βαρύ 

και χρονοβόρο νομοθετικό πλαίσιο περί προμηθειών δημοσίου τομέα, σε συνδυασμό με προβλήματα 

που αφορούσαν στην έκβαση των Διακηρύξεων, δεδομένου ότι προέκυψαν ενστάσεις, άγονοι 

διαγωνισμοί, προσφυγές κτλ)  

 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην Διαχειριστική Αρχή, μετά από ενημερώσεις που 

απεστάλησαν από τους Δικαιούχους, υλοποιήθηκε πληθώρα συνοδευτικών μέτρων, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά αναφερομένων των εξής: 

• Συμβουλευτικές δράσεις για υγιεινή διατροφή και παιδική παχυσαρκία 

• Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης & κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό 

επίπεδο και επίπεδο οικογένειας 

• Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού. 

• Κοινωνικά φροντιστήρια ως διδακτική υποστήριξη σε μαθητές ωφελούμενους. 

• Υλοποίηση πολιτιστικών, αθλητικών & δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά 

ωφελούμενους με σκοπό την κοινωνικοποίηση τους 

• Ημερίδες διατροφικών συμβουλών και υγιεινής, 

• Αθλητικές δραστηριότητες για γυναίκες και παιδιά 

  

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ: 

Όπως είχε αναφερθεί και στην επισκόπηση του 2016 η κατάργηση του ΠΔ 60/2004 και ο νέος νόμος 

περί προμηθειών 4412/2016 (ΦΕΚ 147-08 08 2016 τεύχος Α') που δημοσιεύθηκε 8.8.2016 δημιούργησε 

προβλήματα γιατί απαιτήθηκε επαναδιατύπωση και επανυποβολή των Διακηρύξεων που δεν είχαν 

προλάβει να δημοσιευτούν και προκηρυχθούν από τις Κοινωνικές Συμπράξεις. Αυτό επέφερε 

καθυστερήσεις στις προκηρύξεις των Διακηρύξεων και εν συνεχεία στην ολοκλήρωση αυτών με όλες τις 

νόμιμες διαδικασίες που όφειλαν να ακολουθήσουν και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν ανά 

περίπτωση (προσφυγές, ενστάσεις, άγονοι διαγωνισμοί κτλ) 

Όπως είχε αναφερθεί και στην επισκόπηση του 2016 σύμφωνα με την ΠΟΛ.1061/2016 από 1η Ιουνίου 

2016 είχαμε αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24%. Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, η αύξηση 

του δημιουργεί διαχειριστικά θέματα στις Διακηρύξεις που έχουν ήδη προκηρυχθεί που αφορούν στην 

αποπληρωμή των συμβάσεων που υπεγράφησαν πριν την εν λόγω αύξηση. 
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Επίσης και για το 2017 υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες παραληφθέντα προϊόντα εν συνεχεία 

αλλοιώθηκαν ή υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις αλλοίωσης. Αξίζει να τονισθεί ότι πρόκειται για 

μεμονωμένες περιπτώσεις που δεν αφορούν σε μεγάλες ποσότητες. Για τις περιπτώσεις αυτές 

προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής που διαμόρφωσε και 

δημοσίευσε η Διαχειριστική Αρχή. Σύμφωνα με αυτή, οι Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι απέστειλαν 

αιτιολογημένο αίτημα (με φωτογραφίες ή άλλο αποδεικτικό υλικό), η Διαχειριστική Αρχή το ενέκρινε 

και στην συνέχεια προχώρησαν στην καταστροφή των προϊόντων και στη σύνταξη Πρακτικού 

Καταστροφής.    

  

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης των διανομών προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος 

δημιουργήθηκε το 2016 και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Μαρτίου 2017, η εφαρμογή «Λογισμικό 

Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης» μέσω της οποίας παρακολουθείται  η κεντρική αποθήκη 

έκαστου Δικαιούχου της πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών καθώς και όλα τα επιμέρους 

σημεία αποθήκευσης και διανομής προϊόντων. Στην εφαρμογή είναι καταχωρισμένα τα πλήρη στοιχεία 

των ωφελούμενων, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων των εξαρτωμένων μελών τους που είναι 

επίσης ωφελούμενοι έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση των διανομών και παρακολούθηση 

και απολογισμός των  ποσοτήτων που διανεμήθηκαν, καθώς και των αποθεμάτων. Επιπλέον, 

προγραμματίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή να τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία θέσης υπογραφής των 

ωφελουμένων κατά τη στιγμή της παραλαβής προϊόντων επί του tablet μέσω του οποίου γίνεται η 

διανομή, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα διαδικασία διανομής με χρήση του ΑΜΚΑ, 

που αποτελεί μοναδικό προσωπικό στοιχείο ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια στη διανομή. 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Η Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ) του Προγράμματος υλοποιείται μέσω των εξής Πράξεων Τεχνικής βοήθειας: 

• Η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι)», με ΑΠ: 77/01.07.2015 με συνολικό 

προϋπολογισμό, μετά την τροποποίηση της, σε 466.000€. Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω 

ΤΒ για θέματα που αφορούν στην διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα,  πληροφόρηση  για την 

υλοποίηση του Προγράμματος αλλά και για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Κ.Σ. 

αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου. 

• Η Πράξη με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD/ΤΕΒΑ», με Α.Π.: 435/05.05.2017, με συνολικό 

προϋπολογισμό 1.000.000€. Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω ΤΒ με στόχο την γενικότερη 

υποστήριξη των Κοινωνικών Συμπράξεων σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης, πληροφόρησης, 
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δημοσιότητας αλλά και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας τους αναφορικά με την υλοποίηση των 

δράσεων του Ταμείου. Επίσης για διαχειριστικά, τεχνικά, λειτουργικά θέματα υλοποίησης του 

Προγράμματος από την Διαχειριστική Αρχή όπως ενδεικτικά: την ολοκλήρωση και υποβολή προς την 

Ε.Ε., τον Δεκέμβριο 2017, της έρευνας «STRUCTURED SURVEY»,  την έρευνα «Μελέτη επιπτώσεων 

διατροφής» την οποία υλοποιεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την έναρξη λειτουργίας του 

Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του ΤΕΒΑ με την διαμόρφωση κατάλληλης ιστοσελίδας η οποία 

αποτέλεσε σημείο επαφής μεταξύ των Κοινωνικών Συμπράξεων, συζητήσεων και προβληματισμών και 

φυσικά ανταλλαγής καλών πρακτικών ώστε να υπάρχει διάχυση της πληροφορίας και ευρεία 

ενημέρωση όλων των φορέων υλοποίησης. 

  

 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

• Οκτώβριος 2017: πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

του ΤΕΒΑ, με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης (focus group). Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν με 

εκπροσώπους τους 20 Κοινωνικές Συμπράξεις.  

 Α) Ως θετικά σημεία αναδείχθηκαν: το λογισμικό της αποθήκης και η ταυτοποίηση των 

ωφελουμένων που παραλαμβάνουν προϊόντα μέσω των tablets, η ενημέρωση των ωφελούμενων 

μέσω SMS, τα συνοδευτικά μέτρα καθώς και οι αποκεντρωμένες προμήθειες που διενεργούνται 

από τις ίδιες τις Κοινωνικές Συμπράξεις, εφόσον με αυτό τον τρόπο τους παρέχεται η δυνατότητα 

να επιλέγουν βάσει δικών τους κριτηρίων τα τρόφιμα που θα διανεμηθούν.  

 Β) Ως αρνητικά σημεία αναφέρθηκαν η ιδιαίτερα χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία των 

προμηθειών, το ελάχιστο προσωπικό που ασχολείται στην υλοποίηση του προγράμματος, η 

απουσία εθελοντών και επίσης ο μικρός προϋπολογισμός που αντιστοιχεί αναλογικά σε κάθε 

ωφελούμενο. 

  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   

Σε όλη τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις με τις Κοινωνικές Συμπράξεις 

σε θέματα παρακολούθησης του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης , ΟΠΣ κτλ. 

 

  

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για το 2018 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Οργάνωση το πρώτο τρίμηνο του 2018 της πρώτης Πανελλήνιας συνάντησης του Εθνικού  Δικτύου 

Συντονισμού των Φορέων υλοποίησης του ΤΕΒΑ. 

• ΕΡΕΥΝΕΣ  

Ολοκλήρωση της έρευνας «Μελέτη Επιπτώσεων Διατροφής» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

που έχει σαν στόχο την αξιολόγηση της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της 

διατροφικής επισφάλειας, στην επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις 
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συστάσεις και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων. Υπήρξαν καθυστερήσεις στην 

ολοκλήρωση της έρευνας λόγω τεχνικών θεμάτων που αντιμετώπισε το ΓΠΑ. 

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Προκειμένου να παρακολουθείται με συστηματικό τρόπο και να ελέγχεται η υλοποίηση των   

παρεχόμενων Συνοδευτικών Μέτρων από τις Κοινωνικές Συμπράξεις πρόκειται να δημιουργηθεί 

κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να είναι γνωστό σε πραγματικό χρόνο (real-time) το είδος και 

το εύρος των παρεχόμενων συνοδευτικών υπηρεσιών και να διασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου 

αλλά και του ανάλογου κόστους που αυτές συνεπάγονται. 

  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Συνολικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διανεμήθηκαν 8.380,15 τόνοι τροφίμων, ΒΥΣ 

συνολικής αξίας ύψους €3.035.089,21 και διανεμήθηκαν 2.945.999 γεύματα μέσω συσσιτίων. 

Παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία ομάδων ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2017 και έλαβαν τρόφιμα και είδη ΒΥΣ. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 

263.976 ωφελούμενοι εκ των οποίων: 70.888 χιλιάδες παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,  15.499 

χιλιάδες άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 139.742 χιλιάδες γυναίκες.  

 

 Η Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης και σύμφωνα με τις καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) δαπάνες, υπέβαλε τον ετήσιο λογαριασμό για την 3η Λογιστική Χρήση 

(1.7.2016 έως 30.6.2017), ύψους 16.689.400,69€ και ενωσιακή συνδρομή 14.185.990,59€. 

Για το έτος 2017 έχουν υποβληθεί δαπάνες 9.940.495,71€ και ενωσιακή συνδρομή 8.449,421,36€ 

 

 Θέματα όπως η απορρόφηση και διάφορα προβλήματα υλοποίησης του Προγράμματος για το 

2017 αφορούν σε ζητήματα που συζητήθηκαν εκτενώς στο annual review meeting που 

πραγματοποιήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα με τους εκπροσώπους της Ε.Ε παρουσία των 

Κοινωνικών Συμπράξεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ 

ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 223/2014 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

Στην Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Κορινθίας συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού Κορινθίας και ο 

Σύλλογος ΑΜΕΑ του Νομού  Κορινθίας με Επικεφαλής Εταίρο τον Δήμος Κορινθίων. 

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης το 2016, διενεργήθηκε από το Δήμο Κορινθίων, Ηλεκτρονικός 

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για Τρόφιμα και ΒΥΣ ο οποίος μόνο για τα είδη τροφίμων υπήρξε 

ανάδοχος. Στη συνέχεια το 2017 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες παραλαβές και εν συνεχεία έγιναν 7 

διανομές προϊόντων προς τους ωφελούμενους της Κ.Σ. Για την ενημέρωση των ωφελούμενων 

χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την 

παραλαβή των προϊόντων. Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση του φορέα για παροχή 

συνοδευτικών μέτρων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος, υλοποιήθηκαν με επιτυχία 

συνοδευτικά μέτρα από κοινωνικούς επιστήμονες για την υποστήριξη των ωφελούμενων σε όλους τους 

εταίρους με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των 

ωφελούμενων με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών που κρίνεται τόσο απαραίτητη παράλληλα με την 

δωρεάν επισιτιστική βοήθεια . 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Εταίρου – Δήμου Κορινθίων  ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Τα όποια 

προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν προς όφελος των δικαιούχων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους. 

Με εκτίμηση 

Αλεξάνδρα Στεργιοπούλου 

Υπεύθυνη  Πράξης ΚΣ ΠΕ Κορινθίας 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΛΗΜΝΟΥ-ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ  Νο.50 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως Δικαιούχος /Επικεφαλής Εταίρος της Σύμπραξης για τις 

Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, Σάμου, Ικαρίας – Φούρνων Κορσεών, παρά τις 

δυσκολίες της απομακρυσμένης διαχείρισης και προκειμένου να μην μείνει κανένα νησί του Βορείου 

Αιγαίου χωρίς εκπροσώπηση, ανέλαβε την υλοποίηση του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ και συγκεκριμένα της 

Πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016. Το πρόγραμμα αφορά σε 1.573 ωφελούμενους, 

κατοίκους  αυτών των νησιών. 

Κατά το έτος 2017 έγιναν 3 διαγωνισμοί, οι δύο για τη Βασική Υλική Συνδρομή  και ο ένας για τα Είδη 

Τροφίμων. Από τις διαγωνιστικές διαδικασίες  για τη Βασική Υλική Συνδρομή μετά και τον 

επαναληπτικό διαγωνισμό, αναδείχτηκαν προμηθευτές για όλες τις ομάδες. Το 2017 παραλάβαμε και 

διανείμαμε σχολικά είδη και ολοκληρώνεται η προμήθεια των υπολοίπων ειδών με σταδιακές 

παραλαβές. 
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Από το διαγωνισμό των τροφίμων, παραλάβαμε και διανείμαμε μόνο Ελαιόλαδο. Για τις υπόλοιπες 

ομάδες ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα αίτια της μη συμμετοχής 

προμηθευτών στο διαγωνισμό ώστε να τα λάβουμε υπόψη κατά  τον επαναληπτικό. Επικοινωνήσανε 

με προμηθευτές  που έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμούς του ΤΕΒΑ και  συζητήσαμε μαζί τους και τα 

συμπεράσματα ήταν ως εξής: Το είδος του διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός) είναι αποτρεπτικός για 

«μικρούς» προμηθευτές, για τους «μεγάλους» προμηθευτές ο προϋπολογισμός  είναι μικρός  και  δεν 

παρουσιάζει  ενδιαφέρον, ειδικά για ορισμένες ομάδες τροφίμων πχ Βρεφικές τροφές, είδη 

οπωροπωλείου, οι πολλές παραδόσεις σε μακρινούς, νησιωτικούς προορισμούς λειτουργούν 

αποτρεπτικά. 

Η ενημέρωση των ωφελούμενων για κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε στην Κ.Σ. με ανακοινώσεις, 

προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή sms, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού. 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών μας που έχουν σχέση με τη συγκοινωνιακή 

σύνδεση,  αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τα  προϊόντα που χρειάζονταν ψυγείο, πληρώνοντας για 

μεταφορά και αποθήκευση δυσανάλογα ποσά. 

Το 2017 η Κ.Σ. Λήμνου/Σάμου/Ικαρίας υλοποίησης περίπου το 40% του φυσικού αντικειμένου της 

πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016. 

Για την Κ.Σ.  Λήμνου-Σάμου Ικαρίας 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου 

Μπουραζάνας  Γεώργιος 

  

Θέμα: Ετήσια Έκθεση για την πράξη κωδ. MIS 5000154 

Η Κοινωνική Σύμπραξη 46 ΠΕ Αρκαδίας με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Τρίπολης αποτελείται από 4 

εταίρους της ΠΕ Αρκαδίας και 14 συμμετέχοντες κοινωνικούς φορείς της Αρκαδίας. 

Κατά το έτος 2016 με την έκδοση της απόφασης ένταξης, διενεργήθηκε από το Δήμο Τρίπολης, ο 

διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής των 

αποκεντρωμένων προμηθειών για την Κοινωνική Σύμπραξη 46 ΠΕ Αρκαδίας 

Το 2017 η υλοποίηση επτά διανομών τροφίμων και ΒΥΣ όπως και η παροχή συνοδευτικών μέτρων ήταν 

επιτυχής. Η Κ.Σ εξυπηρετεί περίπου 3.341 ωφελούμενους (από 1.496 αιτήσεις) σε 7 σημεία διανομής. 

Για την ενημέρωση των ωφελουμένων Χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσον (ανακοινώσεις-δελτία 

τύπου, αποστολή sms τηλεφωνική επικοινωνία). 

Από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017 υλοποιήσαμε συνοδευτικές  δράσεις με 

στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των κοινωνικών αναγκών των  ωφελουμένων 

(ενημέρωση, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 

κοινωνικής ένταξης παιδιών, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών, υπηρεσίες στήριξης και βελτίωσης 

της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας και του γονεϊκού ρόλου, υπηρεσίες διατροφικών συμβουλών, 

υγιεινής διαβίωσης, κα) 

Ο Δήμος Τρίπολης ως επικεφαλής εταίρος και έχοντας την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και 

υλοποίησης του προγράμματος, συνεργάστηκε επιτυχώς με τους εταίρους της σύμπραξης, 
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αντιμετωπίστηκαν από κοινού οι δυσκολίες που προέκυψαν με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η 

καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος και η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. 

Το πρόγραμμα μέχρι σήμερα υλοποιήθηκε με επιτυχία ως προς την οργάνωση και ως προς την 

ανταπόκριση και ικανοποίηση των ωφελούμενων. 

Η Δ/ντρια 

Αικατερίνη Σιάμπου 

Υπεύθυνη της πράξης   

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Επικεφαλής Εταίρος, υλοποιεί την Πράξη «Αποκεντρωμένες 

προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών 

μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας» (MIS 5000168), του Ε.Π. Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ. Το 2017 η ΚΣ ΠΕ Αχαΐας διευρύνθηκε με (3) νέους εταίρους από 

την ευρύτερη κοινωνία με στόχο την ευρύτερη κάλυψη. 

Το 2017, κατόπιν και της παράτασης του ΕΠ, ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για τα 

ΤΡΟΦΙΜΑ και υπογράφηκαν οι πρώτες συμβάσεις για κρέας, είδη οπωροπωλείου και ελαιόλαδο. Η 

διαδικασία συμβασιοποίησης των προμηθειών συνεχίστηκε και το επόμενο έτος (2018). 

Για τα είδη: «ΒΥΣ», «ΒΡΕΦΙΚΕΣ & ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ» και «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ο 1ος Ηλεκτρονικός 

Διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προδικαστικής προσφυγής 

κατόπιν του επαναληπτικού διαγωνισμού. 

Για τα δύο ενεργά Υποέργα της Πράξης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και σε σύντομο διάστημα ένα 

μεγάλο μέρος των διανομών. 

Συγκεκριμένα, ποσοστό 72% των ποσοτήτων νωπού κρέατος, το 44% της συνολικής ποσότητας 

φρούτων και το 78% της ποσότητας οπωροπωλείου που παρελήφθησαν διανεμήθηκαν επιτυχώς εντός 

του 2017. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ανακοινώσεις, 

δελτία τύπου, τηλεφωνική επικοινωνία, sms, κατ’ οίκον επισκέψεις) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη 

δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Μετά την απόφαση παράτασης της ημερομηνίας λήξης της Πράξης έγιναν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες παράτασης των δύο συμβάσεων μέχρι και τον Μάρτιο του 2018, όπου  και διανεμήθηκε και 

το υπόλοιπο των ποσοτήτων. 

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των Συνοδευτικών Μέτρων και το σχέδιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης που θα υπογραφεί από τους  Εταίρους για την υλοποίησή τους, η οποία και 

θα ξεκινήσει στο άμεσο χρονικό διάστημα. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης  Έργου 

Έλλη  Μπέτση 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» 

Η Κοινωνική Σύμπραξη με διακριτικό τίτλο “Αλληλεγγύη στη ΠΕ Δράμας” εντάχθηκε στην Πράξη 

“Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες & 

Συνοδευτικά Μέτρα 2015 – 2016”, του Ε Π ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ με Κωδικό Πράξης 5000159 και με 

Επικεφαλής Εταίρο τον Δήμο Δράμας με συνολικά 21 Εταίρους. 

Μετά από διενέργεια των προβλεπόμενων ενεργειών (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διεθνής 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός - Οκτώβριος 2016) υλοποιήσαμε επιτυχώς τις διανομές προϊόντων και την 

παροχή Συνοδευτικών Μέτρων.  Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης των Αποκεντρωμένων 

προμηθειών, έχει πραγματοποιηθεί το 100% των παραλαβών τροφίμων και ΒΥΣ και έχει διανεμηθεί σε 

12 διανομές, ποσοστό 100% των ευαλλοίωτων ειδών στους ωφελούμενους και περίπου 97% τροφίμων 

μακράς διάρκειας και ΒΥΣ. 

Σήμερα βρισκόμαστε στην διαδικασία ολοκλήρωσης 2ου Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών, την παραλαβή αγαθών  και την διανομή 

τους στους ωφελούμενους. Η Κ.Σ. εξυπηρετεί  σήμερα  μετά την διασύνδεση ΚΕΑ – ΤΕΒΑ 1.680  

ωφελούμενες μονάδες σε όλα τα σημεία διανομής, με ποσοστό προσέλευσης ωφελούμενων περίπου 

90% ανά διανομή. Η ενημέρωση των ωφελούμενων για κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε στην Κ.Σ. με 

ανακοινώσεις–Δελτία Τύπου, προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή sms, και ενημέρωση για 

είδη, ποσότητες, ημέρα και ώρα προσέλευσης στο σημείο διανομής με στόχο την αποφυγή 

συνωστισμού. Παράλληλα από τον Δεκέμβριο 2015 ξεκινήσαμε την υλοποίηση παροχής Συνοδευτικών 

Μέτρων (Ημερίδες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης σε θέματα υγιεινής διατροφής και διαβίωσης, 

Ημερίδες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδυνάμωσης, Ομαδικές και ατομικές συνεδρίες με 

διατροφολόγο, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό) με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και των κοινωνικών αναγκών των ωφελούμενων έως και τον Αύγουστο 2017. Ο Δήμος 

Δράμας ως επικεφαλής εταίρος προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

διασφαλιστεί ποιοτικά η διαδικασία των διανομών και της παροχής των Συνοδευτικών Μέτρων και με 

συνεχή ενημέρωση προς όλους τους εταίρους, των οποίων η μεταξύ τους συνεργασία υπήρξε άψογη. 

Για τους λόγους αυτούς το πρόγραμμα έως σήμερα υλοποιήθηκε με επιτυχία και η ανταπόκριση των 

ωφελούμενων ήταν θετική. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

Αναστασία Στεργιοπούλου 

  

«Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ», της  Κ.Σ  ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ. 

Στο πλαίσιο υλοποίηση της Πράξης,  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ο Δικαιούχος προχώρησε στην Διενέργεια 2 Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών, για την 

προμήθεια Τροφίμων (νωπών & μακράς διάρκειας) και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, εκ των 

οποίων ο ένας ολοκληρώθηκε και συμβασιοποιήθηκε εντός του 2017 (προμήθεια τροφίμων), ενώ ο 

δεύτερος (είδη ΒΥΣ) ολοκληρώθηκε το 2018. 
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Οι πρώτες παραλαβές και διανομές τροφίμων στο πλαίσιο της Πράξης των Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών, έγιναν τον Δεκέμβριο του 2017, και ο Δήμος Φυλής , ως Επικεφαλής Εταίρος, έλαβε όλα 

τα απαιτούμενα μέτρα μέσω των οποίων διασφαλίστηκε αφενός μεν η έγκαιρη και άρτια 

πληροφόρηση των Ωφελούμενων, αφετέρου δε η διαδικασία των διανομών των προϊόντων και της 

εξυπηρέτησης των ωφελούμενων. 

Η Πράξη συνεχίζει να υλοποιείται έως  σήμερα με επιτυχία αφού συνεχίζονται οι διανομές προϊόντων 

με εντατικούς ρυθμούς και χωρίς προβλήματα, ενώ χαρακτηριστική είναι η θετική ανταπόκριση από 

τους ωφελούμενους.  Επισημαίνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2017 ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός και 

αναμένεται ο Ανάδοχος να υλοποιήσει τα Συνοδευτικά Μέτρα/Δράσεις μέσα στο επόμενο έτος (2018). 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η συνεργασία του Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Φυλής) με την 

Διαχειριστική Αρχή υπήρξε άριστη και εκτιμάται ότι η Πράξη θα υλοποιηθεί ομαλά και χωρίς 

προβλήματα. 

Με εκτίμηση, 

ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Σ  ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΣΔΑ_2017 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, ο  ΑΣΔΑ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες του  

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών ΒΥΣ από τον οποίο 

προέκυψε ανάδοχος μόνο για την  Ομάδα των Τροφίμων. Πραγματοποιήθηκαν 8 διανομές Τροφίμων 

από  Φεβρουάριο – Δεκέμβριος 2017, με τις οποίες ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο. Τα ΒΥΣ 

συμπεριλήφθηκαν σε νέα μελέτη και προκηρύχτηκε νέος διεθνής διαγωνισμός. 

Η κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά σε  8-11 σημεία διανομής ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι 

οι ωφελούμενοι κάθε εταίρου. 

Με ιδιαίτερη φροντίδα καταφέραμε να διανείμουμε ένα μεγάλο αριθμό φρέσκων τροφίμων (όπως: 

μήλα, πορτοκάλια, λάχανα, πατάτες, ντομάτες, καρότα , φέτα, γραβιέρα, μοσχάρι, χοιρινό και 

κοτόπουλο) και ξηρών τροφίμων μέσω του συντονισμού της προμήθειας και της διάθεσης των 

προϊόντων αυτών. Τα ξηρά τρόφιμα συσκευάστηκαν σε δέματα πριν δοθούν στους δικαιούχους. Το 

σύνολο των προϊόντων μοιράστηκε με μια συνεχή γραμμή διανομής σε κάθε σημείο, σε γρήγορη ροή, 

με αποτελεσματικότητα και κυρίως με σεβασμό προς τους ωφελούμενους. 

Μετά τη σύνδεση του ΤΕΒΑ με τους δικαιούχους του ΚΕΑ,  παρατηρήθηκε μια τάση συνεχούς αύξησης 

του αριθμού των ωφελούμενων, που σήμερα αριθμούν στην ΚΣ μας τις 9.933 οικογένειες ή  16.966 

άτομα. Αυτή η  ανοιχτή σύνδεση με το ΚΕΑ, εξυπηρετεί μεν τη δικαιότερη κατανομή της επισιτιστικής 

βοήθειας, δυσκολεύει όμως τον μακροχρόνιο σχεδιασμό. 

Στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Δράσεων η ΚΣ μας υλοποίησε το έτος 2017: 
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Αθλητικές Δράσεις με συμμετοχή παιδιών των ωφελούμενων, σε αθλητικά γεγονότα της περιοχής μας 

με στόχο την κοινωνική επανένταξη. 

Δράσεις  Ψυχολόγων – Διατροφολόγων με επιμέλεια και έκδοση Διατροφικού  Οδηγού, βιωματικά 

προγράμματα διατροφής και συμβουλευτικής γονέων σε παιδικούς σταθμούς, ατομική 

παρακολούθηση και συμβουλευτική  σε ενήλικες και παιδιά κ.ά. 

Πολιτιστικές Δράσεις με βιωματικές πολιτιστικές δράσεις μέσω διαδραστικών θεματικών θεατρικών 

παραστάσεων. 

Ιστοσελίδα: Σχεδιάστηκε ιστοσελίδα για το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, για την  καλύτερη ενημέρωση των 

ωφελούμενων σχετικά με τις διανομές και τις δράσεις του προγράμματος. 

Ανδρέας Κατωπόδης 

Υπεύθυνος Υλοποίησης 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΥΜΠΡΑΞΗ  «ΦΑΡΟΣ  ΑΡΩΓΗΣ»  Π.Ε  ΕΒΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη με διακριτικό τίτλο « Φάρος Αρωγής» στην Περιφερειακή  Ενότητα  Έβρου  -  

Αλεξανδρούπολη όπου Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Δήμος  Αλεξανδρούπολης για το έτος 2017 

ολοκλήρωσε τις προμήθειες τροφίμων και  ΒΥΣ υλοποιώντας την πράξη των αποκεντρωμένων 

προμηθειών 2015-2016. Από τα προϊόντα  των  εκπτώσεων  [52.000  ευρώ]  προχώρησε  σε  τεχνική  

μελέτη  για  την  προμήθεια  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  σχολικών  ειδών  και  ειδών  ένδυσης  και  

υπόδησης  για  ανήλικους  ωφελούμενους  έως  17  ετών. 

Μέσα  στο  2017  πραγματοποιήθηκαν  πέντε [5]  διανομές  με  τη  βοήθεια  των υπαλλήλων  και 

εθελοντών  του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ. Το ποσοστό ωφελούμενων  που  παρέλαβαν τρόφιμα και ΒΥΣ κατά 

μέσο όρο ανέρχεται στο 90%. 

Υλοποιήθηκε το σύνολο των Συνοδευτικών Μέτρων  τα  οποία  περιελάμβαναν  σεμινάρια,  ημερίδες  

και  στους  τρεις  Δήμους: Αλεξανδρούπολης,  Σαμοθράκης  και  Σουφλίου, καθώς  και  τμήματα  

γυμναστικής,  ρυθμικής,  στίβου,  βόλεϊ,  μουσικής,  και  ενισχυτικής  διδασκαλίας  σε  μαθητές  

Γυμνασίου  και  Λυκείου. 

Όλες οι ενέργειες και οι δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος. 

Με  εκτίμηση 

Ελένη Τσιαούση 

Κοινωνική  Λειτουργός/ Υπεύθυνη  Υλοποίησης του  ΤΕΒΑ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΤΕΒΑ) 

Το 2017 στο πλαίσιο της Πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016, ο Δήμος Θεσσαλονίκης 

ως Επικεφαλής Εταίρος πραγματοποίησε τρείς διανομές στις οποίες δόθηκαν στους ωφελούμενους 19 

διαφορετικά είδη τροφίμων. Η Ά, η Β΄ και η Γ΄ Διανομή πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο αντίστοιχα, όπου παρέλαβαν 3.012, 4.150 και 4.261 ωφελούμενα νοικοκυριά ανά 

διανομή και με ποσοστά απορροφητικότητας 47,70%, 62,13% και 59,33% αντίστοιχα. Στα πλαίσια αυτά 
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ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποίησε διοικητικές δράσεις όπως: διοικητική υποστήριξη της Πράξης, 

ανάθεση υπηρεσίας μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων, ενοικίαση περιπτέρου στη ΔΕΘ για τις 

διανομές. 

Τα συνοδευτικά μέτρα που υλοποιήθηκαν αφορούσαν συμβουλευτικές ατομικές και ομαδικές 

υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης 

παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα), διατροφικές 

συμβουλές (συμβουλές υγιεινής διατροφής), συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, 

νομική συνδρομή, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών, κοινωνικά φροντιστήρια τόσο για διδακτική 

υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους, στο 

πλαίσιο των οποίων ωφελήθηκαν συνολικά 156 παιδιά. 

Από τις Συμβουλευτικές υπηρεσίες ωφελήθηκαν 1.145 αιτήσεις. 

Βιργινία Πολίτη 

Υπεύθυνη Υλοποίησης 

  

Απολογισμός ΤΕΒΑ 2017 - ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΘΑΣΟΥ 

Κατά το έτος 2017 και έως 03/2017 εκτελέστηκαν στο σύνολο τους οι συμβάσεις των αναδόχων με την 

παραλαβή του συνόλου των τροφίμων και των ειδών ΒΥΣ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 διανομές. 

Οι τελευταίες διανομές έγιναν στους δικαιούχους του ΚΕΑ – ΤΕΒΑ ενώ επισημαίνεται ότι 

χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αποθήκης τόσο από το Δήμο 

Καβάλας όσο και από τους λοιπούς εταίρους, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητά της καθώς και τα 

πλεονεκτήματα αυτής. 

Με το κλείσιμο του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων και τη δήλωση των δαπανών στο ΟΠΣ, 

προκηρύχτηκε δεύτερος διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ με στόχο την κάλυψη αναγκών 

των ωφελούμενων και την απορρόφηση της χρηματοδότησης. Η μελέτη βασίστηκε στις ανάγκες των 

δικαιούχων όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια των διανομών αλλά και σε έρευνα η οποία 

πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια των διανομών 03/2017. Το ερωτηματολόγιο 

καταρτίστηκε από το επιστημονικό προσωπικό που υλοποίησε τα Συνοδευτικά Μέτρα. Σημειώνεται ότι 

αρκετοί ωφελούμενοι έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν ώστε να καταγραφεί η άποψη τους σχετικά 

με τα προϊόντα.   

Για την ενημέρωση των δικαιούχων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Τα συνοδευτικά μέτρα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Απρίλιο του 2017 δίνοντας τη δυνατότητα 

στους ωφελούμενους να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και προγράμματα που σχεδιάστηκαν από την 

επιστημονική ομάδα και είχαν ως πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των αναγκών τους. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Εταίρου – Δήμου Καβάλας ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής 

του Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Αξίζει να επισημανθεί ότι και 

το 2017 η συνεργασία Δήμου Καβάλας και Δ.Α. είναι άριστη. 
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Οι δύο έλεγχοι επί του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που διενεργήθηκαν από την αρμόδια 

Δ.Α. και την ΕΔΕΛ με θετική έκβαση για το Δήμο Καβάλας, θα βοηθήσουν στην βελτίωση της συνολικής 

υλοποίησης του προγράμματος για τα έτη 2018 – 2019. 

Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν προς όφελος των δικαιούχων του ΤΕΒΑ 

Πεξαρά Τέρυ 

Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 

Υπεύθυνη Έργου 

  

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας 

Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας συγκροτείται  από 9 εταίρους και 

συγκεκριμένα τους 6 Δήμους της Π.Ε. Καρδίτσας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος 

και το σύλλογο Τριτέκνων, με επικεφαλής το Δήμο Καρδίτσας. Κατά το έτος 2017 ολοκληρώθηκε ο 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-

2016 για την Κοινωνική Σύμπραξη και υπογράφτηκαν 4 συμβάσεις προμήθειας τροφίμων. 

Το Δεκέμβριο του 2017 έγινε η πρώτη διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους. Για την ενημέρωση 

τους χρησιμοποιήθηκε κάθε δυνατό μέσο (Δελτίο τύπου, sms σε κάθε δικαιούχο). Έχουμε συνεχή 

συνεργασία με όλους τους εταίρους, τους ενημερώνουμε για ότι προκύψει και τυχόν προβλήματα που 

παρουσιάζονται τα αντιμετωπίζουμε και τα επιλύουμε για όφελος των δικαιούχων του προγράμματος. 

Φροντίζουμε η μεταφορά των προϊόντων στους εταίρους να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται ποιοτικά τα προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για το χώρο διανομής προς τους 

ωφελουμένους του προγράμματος. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Εταίρου ήταν σύμφωνες με τον οδηγό εφαρμογής του 

προγράμματος και υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική αρχή. 

Η υπεύθυνη υλοποίησης έργου 

Ευαγγελίδου Ευαγγελία 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΚΣ39- ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν παραλαβές και διανομές των προϊόντων των Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών στους 24.000 χιλιάδες περίπου ωφελούμενους του Προγράμματος, στο εύρος όλων των 

δημοτικών κοινοτήτων σε 5 σημεία διανομής με 1 ή 2 σημεία ανά ημέρα. 

Η ενημέρωση των ωφελούμενων πραγματοποιήθηκε μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms στα 

κινητά που είχαν δηλωθεί στις αιτήσεις τους (αρχικά στις αιτήσεις ΤΕΒΑ και από Ιούνιο 2017 στις 

αιτήσεις ΚΕΑ) ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των 

προϊόντων. 
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Τον Σεπτέμβριο του 2017 και λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό Εφαρμογής, ξεκίνησε η υλοποίηση των 

Συνοδευτικών Μέτρων από τον εταίρο: Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Δήμου Αθηναίων έγιναν σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, μέσα στα πλαίσια της άριστης 

συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της τελευταίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθούν προβλήματα που 

αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Κοινωνική Σύμπραξή μας, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: αλλαγή 

νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, χρονοβόρες διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων, καθυστέρηση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και 

αποθήκευσης/συντήρησης προϊόντων, έλλειψη ικανού αριθμού υπαλλήλων για την προετοιμασία και 

διανομή των προϊόντων, μικρά ποσοστά προσέλευσης των ωφελούμενων στις διανομές τα οποία 

οδηγούν σε αναδιανομές και αντίστοιχα σε καθυστέρηση στην υλοποίηση και ολοκλήρωση του 

φυσικού αντικειμένου. 

Με εκτίμηση, 

Ιωαννίδου Ευδοξία 

Π.Ε. Βιολόγων 

Υπεύθυνη Έργου ΤΕΒΑ Δήμου Αθηναίων 

 

 

«Ετήσια έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2017 της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Λάρισας.» 

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λάρισας, με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο 

Λαρισαίων, εντάχθηκε στην Πράξη «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Επισιτιστικής και ΒΥΣ» του ΤΕΒΑ με Κωδικό Πράξης 5000152. Η υλοποίηση του έργου 

πραγματοποιήθηκε κατά το έτος αναφοράς με μεγάλη επιτυχία παρά την  αύξηση του αριθμού των 

ωφελουμένων λόγω σύνδεσης του ΤΕΒΑ με το ΚΕΑ (από 2001 αιτήσεις – 4880 μέλη κατά την πρώτη 

διανομή, σε 4684 αιτήσεις – 11355 μέλη κατά την τελευταία διανομή του έτους). Η προσέλευση των 

ωφελουμένων στα σημεία διανομής ήταν πολύ μεγάλη, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κανένα πρόβλημα, 

καθώς υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των ωφελουμένων τόσο με ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου όσο και με 

αποστολή sms και προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία για την γνωστοποίηση της ημέρας και ώρας 

προσέλευσης στο σημείο διανομής. Ο Δήμος Λαρισαίων ως επικεφαλής εταίρος προχώρησε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτικά η διαδικασία των διανομών. Η 

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε υποδειγματική καθώς στόχος είναι η καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουμένων η ανταπόκριση των οποίων μέχρι και σήμερα είναι θετική. 

Παράλληλα υλοποιήθηκαν από την έναρξη υλοποίησης της πράξης έως σήμερα Συνοδευτικά Μέτρα και 
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συμπληρωματικές δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διερεύνηση 

των κοινωνικών αναγκών των ωφελουμένων. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

Ζιώγα Ευθυμία 

  

Ετήσια Έκθεση 2017 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου_No51 

Η Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΕ Λέσβου αποτελείται από δεκαεννέα (19) εταίρους. Επικεφαλής Εταίρος / 

Κύριος Δικαιούχος αυτής είναι ο Δήμος Λέσβου. 

Η ΚΣ_No_51 λαμβάνοντας υπόψη της τον εγκεκριμένο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος 

υλοποίησε την Πράξη των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016. 

Δυστυχώς λόγω της αλλαγής του νομικού πλαισίου που αφορά την Ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών, αναγκάστηκε να καθυστερήσει τις δημοπρασίες που αφορούσαν την 

εν λόγω Πράξη των Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016 και έτσι να συμβασιοποιήσει μία μόνο 

Ομάδα Ειδών από το Υποέργο των «Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής». 

Αναφορικά με την διανομή των Ειδών της Συμβασιοποιημένης Ομάδας των ΒΥΣ των Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών, η ΚΣ Λέσβου η οποία εξυπηρετεί ωφελουμένους του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της 

χώρας – δημιούργησε ένα αποτελεσματικό σύστημα διανομής, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) 

σημεία διανομής – ένα ανά πρώην Καποδιστριακό Δήμο. Στη διανομή των ειδών σημαντικό ρόλο 

έπαιξαν το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου με  το προσωπικό   που 

διαθέτει στις Δημοτικές Ενότητες . 

Για την ενημέρωση των Ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, 

αποστολή sms, κτλ), ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των 

διανεμομένων ειδών. 

Κατά τις διανομές, δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους δυσλειτουργία ούτε και δυσαρέσκεια ή /και 

παράπονο από την πλευρά των Ωφελουμένων. 

Το 2017 η ΚΣ υλοποίησε και δύο Δράσεις «Συνοδευτικών Μέτρων»: (α) Συμβουλές Διαχείρισης 

Οικογενειακού Π/Υ & (β) Συμβουλές Διαχείρισης Έννομων Συμφερόντων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, η συνεργασία με 

τους Υπευθύνους των λοιπών εταίρων ήταν άψογη, ενώ η συνεργασία με την Δ/Αρχή ήταν επίσης 

άψογη και αποτελεσματική. 

Με εκτίμηση, 

Μικές Κατσιγίνης, 

Υπεύθυνος Έργου 

  

 

«Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ» για την Κ.Σ. Πιερίας 

Ο Δήμος Κατερίνης ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πιερίας, υλοποίησε με 

επιτυχία την πράξη «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
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τους Απόρους κατά το έτος 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφορά στην επιτυχία της υλοποίησης, 

έγκειται στο γεγονός ότι η διανομή των τροφίμων και ΒΥΣ διανεμήθηκε στους ωφελούμενους, χωρίς 

προβλήματα, με σεβασμό στην προσωπικότητα του καθενός, με στόχο πάντα την βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι και στα 3 

σημεία διανομής (Δήμος Κατερίνης, Δήμος Δίου – Ολύμπου, Δήμος Πύδνας - Κολινδρού), η 

αντιμετώπιση είναι ίδια, χωρίς να γίνονται διακρίσεις. 

Αποκεντρωμένες Προμήθειες :Τον Μάιο του 2017 υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους του 

διαγωνισμού αποκεντρωμένων προμηθειών, συνολικού ύψους 997.433,53€. Με τη δύση του 2017 

είχαν παραληφθεί και διανεμηθεί περίπου το 80% των συμβασιοποιημένων προμηθειών στους 

ωφελούμενους του προγράμματος. Το μέρος του διαγωνισμού των αποκεντρωμένων προμηθειών το 

οποίο απέβη άγονο, θα συμβασιοποιηθεί εντός του 2018. 

Διανομές :Το προσωπικό που διανέμει τα προϊόντα είναι προσωπικό των Δήμων (κυρίως προερχόμενοι 

από το πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι). Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις διανομές κρίνεται άκρως 

ικανοποιητική καθώς τις περισσότερες φορές, ξεπερνά το 80%-85%. Οι διανομές γίνονται με συχνότητα 

μία φορά/μήνα.    

Ωφελούμενοι: Κατά την 1η εφαρμογή του προγράμματος (2015-2016), οι ωφελούμενες οικογένειες 

ανήλθαν στις 3.663. Με την έναρξη του ΚΕΑ – ΤΕΒΑ, οι ωφελούμενες οικογένειες ανέρχονταν στις 2.159 

(Μάιος 2017), ενώ σήμερα, ένα χρόνο μετά, οι ωφελούμενες οικογένειες ανέρχονται στις 3.102. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, μια συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων, παρόλο που τα 

κριτήρια ένταξης είναι αυστηρότερα σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, γεγονός το 

οποίο αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης και συνέχισης της εν λόγω πράξης. 

Με εκτίμηση, 

Διαμάντης Πέτρος 

Π.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών 

Υπεύθυνος Υλοποίησης του έργου για την Κ.Σ. Πιερίας 

  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη «Συνεργασία στη Ροδόπη» στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Κομοτηνής ως 

Επικεφαλής Εταίρος και οι Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών, υλοποίησε το σύνολο των 

δράσεων που προβλεπόταν για το 2017 της Πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016, 

σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή/και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ. Η υλοποίηση του έργου για το 2017 πραγματοποιήθηκε ομαλά μετά από 

προγραμματισμό των διανομών ώστε η συχνότητά τους να είναι προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Η 

ενημέρωση προς όλους τους εταίρους ήταν συνεχής και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

ήταν άριστη με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δικαιούχων. 
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Απόρροια αυτών ήταν η μεγάλη ανταπόκριση των ωφελούμενων καθώς και η θετική συνολική εικόνα 

στην τοπική κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα έως σήμερα υλοποιήθηκε 

με επιτυχία. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

Τσάτσικου Αρχοντούλα 

  

Ετήσια έκθεση υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής  Υλικής 

Συνδρομής για το FEAD» για αποκεντρωμένες προμήθειες, για το οικονομικό έτος 2017. 

Κοινωνική Σύμπραξη «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» 

Με την αριθμ. 342/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Τρικκαίων εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ-

ΖΩ» και ο Δήμος Τρικκαίων ανέλαβε ως Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος. 

Ωφελούμενοι ΤΕΒΑ: Τον Μάρτιο του 2016 οι  ωφελούμενες οικογένειες ανερχόταν στις 3072 όπου μετά 

την διασύνδεση με το ΚΕΑ παρατηρήθηκε ποσοστό αύξησης του αριθμού των αιτήσεων σε 4735. 

Διανομές αποκεντρωμένων προμηθειών: Το 2016 ο Δήμος Τρικκαίων προκήρυξε και το 2017, 

συμβασιοποίησε και διένειμε τρόφιμα και προϊόντα ΒΥΣ. Μέσα στο2017 πραγματοποιήθηκαν 7 

διανομές και διανεμήθηκαν 53.119 σακούλες. Τα αδιάθετα προϊόντα αναδιανεμήθηκαν πολλές φορές 

ώσπου έμεινε μια πολύ μικρή ποσότητα, που προωθήθηκε στο κοινωνικό εστιατόριο και στη δομή 

ημερήσιας φροντίδας αστέγων. 

Συνοδευτικά μέτρα: Υλοποιήθηκε συνοδευτικό μέτρο που αφορά την παροχή υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας υγείας και διατροφικής αγωγής στους ωφελουμένους. Στην παρούσα φάση 

πραγματοποιείται συνοδευτικό μέτρο που αφορά αθλητικές δραστηριότητες σε ωφελούμενους. 

Προβλήματα στην υλοποίηση του προγράμματος: Το απασχολούμενο προσωπικό ήταν αριθμητικά 

ελάχιστο συγκριτικά με τον αριθμό των ωφελουμένων και οι συνθήκες εργασίας ήταν συχνά δυσχερείς 

και η έλλειψη μεγάλων αποθηκευτικών και ψυκτικών χώρων σε όλους τους εταίρους της Σύμπραξης. 

Προβλήματα με τους προμηθευτές: Δυσκολία παράδοσης της προγραμματισμένης ποσότητας 

Προγραμματισμένες ενέργειες για το 2018: Θα γίνουν  δύο διακηρύξεις που θα αφορούν το αδιάθετο 

υπόλοιπο ποσό απο το οικ. έτος 2016. 

Σταμούλης Κων/νος 

Υπεύθυνος Υλοποιήσης 

  

«2η  ΕΚΘΕΣΗ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (Τ.Ε.Β.Α.)  

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του ΤΕΒΑ για την 

πράξη: Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης  «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής 

υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» ΜΙS 5000183 

προχώρησε στις παρακάτω Δράσεις για το 2017: 
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Α. Διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

Έγιναν 4 διανομές προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν στις εξής ημερομηνίες: 31/7/2017, 18/9/2017, 

17/11/2017 & 15/12/2017. Αριθμός Ωφελούμενων Οικογενειών: 6.517 , Αριθμός ωφελούμενων 

Ατόμων: 16.977  

Β.  Συνοδευτικά Μέτρα ΤΕΒΑ  

- Συμβουλευτική για την διατροφή και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης με στόχο την ενημέρωση των 

ωφελούμενων του προγράμματος για θέματα σωστής διατροφής επικεντρώνοντας κυρίως στην 

Κρητική Διατροφή, κανόνες ατομικής υγιεινής, κανόνες υγιεινής τροφίμων καθώς και της ωφέλειας που 

προκύπτει από αυτά στην υγεία.. 

- Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ενδυνάμωσης σε συνεργασία με το ΑΤΕΙ Κρήτης τμήμα 

Κοινωνικής Εργασίας. 

Υλοποιήθηκαν με Προγραμματική Σύμβαση με το ΑΤΕΙ Κρήτης και διεξήχθησαν βιωματικές ημερίδες οι 

οποίες συντονίστηκαν από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με τους 

Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τις Κοινωνικές Δομές. Επίσης 

συστάθηκαν ομάδες γονέων που συντονίστηκαν από έμπειρες ψυχολόγους, οι οποίες συζήτησαν τις 

απορίες και τους προβληματισμούς των γονέων σε ζητήματα που αφορούν στις συμπεριφορές των 

παιδιών και των εφήβων και έδωσαν πρακτικές συμβουλές για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, 

στις ομάδες γονέων συμμετείχαν 100 περίπου άτομα. 

Ο σύνδεσμος με το ενημερωτικό υλικό για την υλοποίηση του συνοδευτικού μέτρου «Ψυχοκοινωνική 

Στήριξη και ενδυνάμωση είναι αναρτημένο στην σελίδα: 

http://lahers.seyp.teicrete.gr/%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1/  και σχετικό video στο link 

https://www.youtube.com/watch?v=EwvaoY_gNB8 . 

- Νομικές συμβουλές-Διαχείριση Οικογενειακού Προϋπολογισμού 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 14 ημερίδες που κάλυψαν γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια Κρήτης και 

συγκεκριμένα τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες..Στις ημερίδες έγινε λεπτομερής ανάλυση της 

έννοιας του οικογενειακού προϋπολογισμού αφού πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση για τη σωστή 

διαχείριση των οικονομικών και προτάθηκαν τρόποι με παραδείγματα για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής δυσπραγίας. 

- Πολιτιστικές διαδραστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 

της Κρήτης μέσω του ΤΕΒΑ για παιδιά και ενήλικες. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 40 Π.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Κοινωνική Σύμπραξη 40 Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στην Πράξη 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με κωδικό ΤΔΠ ΕΝΤΑΞΗΣ (MIS) 5000229 

και ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.574.957,32 €. Ακολούθησε Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός 

Μειοδοτικός Διαγωνισμός (αριθμ. διακήρυξης 14/2016), για την προμήθεια τροφίμων και ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.387.420, 06 €, 

η διακήρυξη του οποίου καθυστέρησε λόγω αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου για τις Δημόσιες 

Προμήθειες. Συμβασιοποιήθηκαν τα είδη παντοπωλείου και τα είδη οπωροπωλείου και αφού 

προηγήθηκε ο ποιοτικός έλεγχος των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή, ξεκίνησε η διανομή των ειδών 

το Δεκέμβριο του 2017 (18, 19 & 20/12/2017), όπου μοιράστηκαν είδη σε 5.500 άτομα (σε 

ωφελούμενους ΤΕΒΑ και σε Δομές Συσσιτίου), κατανεμημένα στους οχτώ Κοινωνικούς Εταίρους της 

Σύμπραξης. Υπήρξε δε απορρόφηση περίπου στο 80% του συνόλου των διανεμόμενων προϊόντων, με 

τα αδιάθετα των νωπών ειδών να προωθούνται άμεσα από τους Εταίρους μας σε Δομές Συσσιτίου, 

προκειμένου να μετατραπούν σε γεύματα. Η δικτύωση, ο συντονισμός και η συνεργασία με τους 

Κοινωνικούς μας Εταίρους υπήρξε άμεση και ουσιαστική ως προς την ουσιαστική παρέμβαση για την 

εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπιση των όποιων ειδικών αναγκών προέκυψαν. Αν και υπήρξε 

εκφρασμένη θετική άποψη των ωφελουμένων για την ποιότητα και ποικιλία των ειδών, ωστόσο το 

χαμηλό ποσό του προϋπολογισμού, σε σχέση με τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των δικαιούχων, 

δεδομένου μάλιστα ότι η προμήθεια των ειδών σχεδιάστηκε για μικρότερο και συγκεκριμένο αριθμό 

ωφελουμένων, πριν τη διασύνδεση με το ΚΕΑ, καθιστά αναλογικά χαμηλή την ποσοτική προσφορά σε 

περισσότερες διανομές. Η Υλοποίηση της Πράξης συνεχίζεται και το έτος 2018. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου 

Παναγιώτης Πανοσκάλτσης 

  

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την ΚΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Το έτος 2017 η ΚΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της 

υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, 

υπό την εποπτεία και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των 

Διεθνών Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από τον Δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

η Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 5.071.270,75 € και προϊόντα ΒΥΣ 883.168,81 €, 

συνολικού ύψους 5.939.989,92 € για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τους Εταίρους, του 100 % της παραληφθείσας 

Υλικής βοήθειας και για τους 30.000 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης. 
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Παράλληλα έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από 

τα είδη που δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. 

Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 1.321.000,00 κιλά Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, 

γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και είδη Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. 

Επιπλέον διανεμήθηκαν συνολικά 883.168,81€, σε προϊόντα ΒΥΣ, αποτελούμενα από είδη προσωπικής 

υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού, πρώτης ανάγκης στους αιτούντες ωφελούμενους. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή 

αποκλεισμό και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια 

έχουν προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις προς όλους τους ωφελούμενους. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το α` εξάμηνο τους έτους 2018, 

προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Προγράμματος 

Άννα Τομπουλίδου 

  

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΣ ΠΕ 

ΗΜΑΘΙΑΣ  

Το έτος 2017 η ΚΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης του 

Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, υπό την εποπτεία 

και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των Διεθνών 

Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από τον Δικαιούχο της πράξης την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, η Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 1.454.210,84 € και προϊόντα ΒΥΣ 

ποσού 243.349,98 € και συνολικού ύψους 1.697.560,82 € για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τους Εταίρους, του 100% της παραληφθείσας 

Υλικής βοήθειας και για τους 8.500 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης. Παράλληλα 

έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από τα είδη που 

δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 379.000,00 κιλά 

Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και είδη 

Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. Επιπλέον διανεμήθηκαν στους αιτούντες ωφελούμενους 

το σύνολο των προϊόντων ΒΥΣ, αποτελούμενα από είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού 

καθαρισμού, πρώτης ανάγκης.  Όλοι ανεξαιρέτως οι προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική 

βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή αποκλεισμό και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του 

Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις 

προς όλους τους ωφελούμενους. Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το 
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α` εξάμηνο τους έτους 2018, προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Μ.Ε.Π. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την ΚΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 

Το έτος 2017 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Δικαιούχος για την ΚΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ξεκίνησε και 

ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων 

προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, υπό την εποπτεία και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά 

και από την επιτυχή ολοκλήρωση των Διεθνών Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, η Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 669.438,45€ και 

προϊόντα ΒΥΣ ποσού 118.329,22€ και συνολικού ύψους 787.767,67€ για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τους Εταίρους, του 100% της παραληφθείσας 

Υλικής βοήθειας και για τους 3.900 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης. Παράλληλα 

έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από τα είδη που 

δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 174.000,00 κιλά 

Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και είδη 

Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. 

Επιπλέον διανεμήθηκαν στους αιτούντες ωφελούμενους το σύνολο των προϊόντων ΒΥΣ, αποτελούμενα 

από είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού, πρώτης ανάγκης. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή 

αποκλεισμό και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια 

έχουν προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις προς όλους τους ωφελούμενους. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το α` εξάμηνο τους έτους 2018, 

προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Με εκτίμηση, 

Κυριακή Σιδηροπούλου 

Υπεύθυνη υλοποίησης έργου 

  

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την ΚΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ 

Το έτος 2017 η ΚΣ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης του 

Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, υπό την εποπτεία 

και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των Διεθνών 
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από τον Δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 

Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 1.190.087,06 € και προϊόντα ΒΥΣ ποσού 

214.029,49 € συνολικού ύψους 1.404.116,55 € για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τον εταίρο την Π.Ε. Πέλλας του 100 % της 

παραληφθείσας Υλικής βοήθειας και για τους 6.900 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής 

Σύμπραξης. 

Παράλληλα έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από 

τα είδη που δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 309.000,00 

κιλά Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και 

είδη Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. 

Επιπλέον διανεμήθηκαν στους αιτούντες ωφελούμενους το σύνολο των προϊόντων ΒΥΣ, αποτελούμενα 

από είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού, πρώτης ανάγκης. Όλοι ανεξαιρέτως οι 

προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή αποκλεισμό και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια έχουν 

προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις προς όλους τους ωφελούμενους. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το α` εξάμηνο τους έτους 2018, 

προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Ελένη Καραντώνη 

Υπεύθυνη Υλοποίησης 

  

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την ΚΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

Το έτος 2017 η ΚΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης του 

Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, υπό την εποπτεία 

και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των Διεθνών 

Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από τον Δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η 

Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 1.532.953,66 € και προϊόντα ΒΥΣ ποσού 

276.544,43 € και συνολικού ύψους 1.809.498,09€ για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τους Εταίρους, του 100 % της παρεληφθείσας 

Υλικής βοήθειας και για τους8.900 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης. 

Παράλληλα έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από 

τα είδη που δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 400.000,00 

κιλά Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και 

είδη Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

Επιπλέον διανεμήθηκαν στους αιτούντες ωφελούμενους το σύνολο των προϊόντων ΒΥΣ, αποτελούμενα 

από είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού, πρώτης ανάγκης. Όλοι ανεξαιρέτως οι 

προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή αποκλεισμό και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια έχουν 

προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις προς όλους τους ωφελούμενους. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το α` εξάμηνο τους έτους 2018, 

προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Ο Προϊστάμενος 

Βασίλης Βαφειάδης 

  

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την ΚΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Το έτος 2017 η ΚΣ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό της υλοποίησης 

του Φυσικού Αντικειμένου των αποκεντρωμένων προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ 2015-2016, υπό την 

εποπτεία και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. Μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των 

Διεθνών Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν από τον Δικαιούχο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

η Κοινωνική Σύμπραξη προμηθεύτηκε ΤΡΟΦΙΜΑ ποσού 549.269,50 € και προϊόντα ΒΥΣ ποσού 

100.711,37€, συνολικού ύψους 649.980,87 € για όλους τους Εταίρους της. 

Πραγματοποιήθηκε δε η διανομή, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτο 

προγραμματισμό, ενημέρωση και διακριτικότητα από τους Εταίρους, του 100 % της παραληφθείσας 

Υλικής βοήθειας και για τους 3.200 περίπου ωφελούμενους της Κοινωνικής Σύμπραξης. 

Παράλληλα έγινε και διανομή συσσιτίων από κατάλληλες και πιστοποιημένες δομές της περιοχής, από 

τα είδη που δεν παραλήφθηκαν τελικώς από ορισμένους εγγεγραμμένους ωφελούμενους, σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη της βοήθειας αυτής. Συνολικά διανεμήθηκαν περίπου 143.000,00 

κιλά Τροφίμων που περιείχαν φρέσκα είδη, όπως κρέας, γαλακτοκομικά και οπωρολαχανικά, αλλά και 

είδη Παντοπωλείου, καθώς και βρεφικές τροφές. Επιπλέον διανεμήθηκαν στους αιτούντες 

ωφελούμενους προϊόντα ΒΥΣ συνολικά ποσού 100.711,37€, αποτελούμενα από είδη προσωπικής 

υγιεινής και είδη οικιακού καθαρισμού πρώτης ανάγκης. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή 

αποκλεισμό και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. Στη συνέχεια 

έχουν προγραμματιστεί και θα παρασχεθούν Συνοδευτικές δράσεις προς όλους τους ωφελούμενους. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2017 και για το α` εξάμηνο τους έτους 2018, 

προβλέπεται να έχει απορροφηθεί σχεδόν το 80% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Με εκτίμηση 

Χρυσούλα Λειβαδιώτου 

ΠΕ Ψυχολόγων 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

της Κοινωνικής Σύμπραξης 

ΠΕ Χαλκιδικής 
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Ετήσια Έκθεση για το Έτος 2017-Κοινωνική Σύμπραξη 53 : Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, 

Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως Δικαιούχος/Επικεφαλής Εταίρος της Κ.Σ. ΠΕ Άνδρου, Θήρας, Κέας-

Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου,  μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 2015-2016, ξεκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοση των 

απαιτούμενων διοικητικών αποφάσεων, για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος με από κοινού ευθύνη σε δύο διευθύνσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Νομό 

Κυκλάδων. Συγκεκριμένα, η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας ορίστηκε υπεύθυνη για την διαχείριση του 

προγράμματος καθώς και για την υλοποίηση των προμηθειών (διενέργεια διαγωνισμών, υποβολή 

τεχνικών δελτίων και κάθε άλλη σχετική ενέργεια) ενώ η Δ/νση Οικονομικού ορίστηκε υπεύθυνη μόνο 

για την εκτέλεση των πληρωμών του προγράμματος. 

Το έτος 2017 και αναφορικά με το υποέργο που αφορά τα είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενός συνοπτικού διαγωνισμού, υλοποιήθηκε στο σύνολό της η σύμβαση 

αξίας με Φ.Π.Α. 32.197,79 ευρώ και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διανομές των προϊόντων ΒΥΣ στα 

νησιά των Κυκλάδων. Το ίδιο έτος και αναφορικά με το υποέργο που αφορά τα τρόφιμα, δημοσιεύθηκε 

ένας διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλα τα στάδια 

του διαγωνισμού και εκδόθηκε η απόφαση κατακύρωσης για σύμβαση αξίας με Φ.Π.Α. 153.250,58 

ευρώ για προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. Όσον αφορά στα συνοδευτικά 

μέτρα έγιναν σημαντικές προσπάθειες συντονισμού όλων των Εταίρων του προγράμματος αλλά 

παρέμεινε σημαντική αδυναμία η υποστελέχωση της υπηρεσίας μας. 

Όλες οι ενέργειες της Κοινωνικής μας Σύμπραξης ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Τα όποια προβλήματα 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αντιμετωπίστηκαν και 

επιλύθηκαν προς όφελος των ωφελούμενων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η συνεργασία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και της 

Διαχειριστικής Αρχής είναι άριστη κι ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο μέσα στο 2018. 

Με εκτίμηση, 

Αλουμανής Δημήτριος 

Κυρίτση Κυριακή 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Κατά το έτος 2016 ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μετά την έκδοση της 

απόφασης ένταξης διενήργησε, για την Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων της πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών 

2015-2016 . 

Συμβασιοποιήθηκαν οι ομάδες των πουλερικών και των κρεάτων και υπογράφτηκαν οι συμβάσεις τον 

Ιανουάριο του 2017. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι παραλαβές και διανομές των προϊόντων 

στους ωφελούμενους. 

Πραγματοποιήθηκε επαναληπτικός διαγωνισμός για τις άγονες ομάδες τροφίμων και κατακυρώθηκαν 

οι ομάδες για μέλι και ελαιόλαδο. 

Όσον αφορά τα ΒΥΣ, διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός που απέβη άγονος, επαπροκηρύχθηκε και 

στη συνέχεια κατακυρώθηκαν όλες οι ομάδες προϊόντων. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Όλες οι ενέργειες που έγιναν ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και των 

οδηγιών της Διαχειριστικής Αρχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Π.Ε. Ευρυτανίας και της 

Διαχειριστικής Αρχής είναι άριστη, όπως επίσης και μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε άψογη 

συνεργασία με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. 

Με εκτίμηση 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

Δρούγου Κωνσταντίνα 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη  Μαγνησίας/Σποράδων με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Βόλου μετά την ένταξή 

της στην Πράξη «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 

Δαπάνες & Συνοδευτικά Μέτρα 2015 – 2016», προέβει  τον Ιούλιο του 2016 στην διενέργεια 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ και 

κατάφερε να συμβασιοποιήσει τον Αύγουστο του 2017. Αντιμετωπίσαμε κάποια σοβαρά θέματα με τον 

βασικό προμηθευτή μας, κάνοντας κάποιες υποχωρήσεις προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και 

να καταφέρουν οι ωφελούμενοι να πάρουν τα είδη που δικαιούνταν. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 

ξεκίνησαν σταδιακά οι παραλαβές και μετά από λίγο διάστημα και οι διανομές των ειδών προς τους 

ωφελούμενους. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε σε ποσοστό 100% το φυσικό 

αντικείμενο. 

Η ενημέρωση των ωφελούμενων για κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε στην Κοινωνική Σύμπραξη με 

ανακοινώσεις– Δελτία Τύπου, προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή sms, και ενημέρωση 

για είδη, ποσότητες, ημέρα και ώρα προσέλευσης στο σημείο διανομής με στόχο την αποφυγή 

συνωστισμού και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου 

Όλγα Μαρούγκα 
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