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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

«Ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που 
αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων ή/και της 
βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού ή/και των κοινωνικών 
έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, για 
παράδειγμα καθοδήγηση για ισορροπημένη διατροφή και 
παροχή συμβουλών για την οικονομική διαχείριση» 

 

(άρθρο 2 «Ορισμοί», στοιχείο 11, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους) 

 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΒΑ 

«Το Ταμείο δεν καλείται να αντικαταστήσει τις κρατικές 
πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού ιδιαίτερα τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για 
την πρόληψη της περιθωριοποίησης των ευάλωτων και με 
χαμηλό εισόδημα ομάδων και την αποσόβηση του αυξημένου 
κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» 

 (Προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στοιχείο 8) 

 

Συνεπώς: To TEBA ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ δρα 
συμπληρωματικά με εθνικές/περιφερειακές πολιτικές 



ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΤ 

 

«Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το Ταμείο συμπληρώνει 
δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΕΚΤ ως 
δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, στηρίζοντας 
συγχρόνως αποκλειστικά τους απόρους» 

 

(Προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στοιχείο 60) 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 Είναι επιλέξιμες : 

«οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται και 
δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν 
απευθείας ή βάσει συμφωνιών συνεργασίας τα τρόφιμα ή/και 
την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν 
ποσοστού 5 % επί των δαπανών που αναφέρονται στο 
στοιχείο α)».  

(άρθρο 26 παρ. 2 στοιχείο ε του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 – στοιχείο 

α: “α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων ή/και την παροχή βασικής 

υλικής συνδρομής”) 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

Συνεπώς: 

Α) Συνοδευτικά Μέτρα τα οποία δεν δηλώνονται στη 
Διαχειριστική Αρχή μέσω του Λογισμικού 
Παρακολούθησης Συνοδευτικών λογίζονται ως μη 
γενόμενα και δεν χρηματοδοτούνται 

 

Β) Το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ δεν καταβάλει κανένα ποσό 
πέραν του 5% επί πραγματικών δαπανών αγοράς 
τροφίμων και ΒΥΣ  για δαπάνες υλοποίησης 
Συνοδευτικών Μέτρων, ακόμα κι αν το κόστος με το 
οποίο επιβαρύνθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη για την 
υλοποίηση τους είναι μεγαλύτερο.   



ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 «Ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή/και 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα 
ή/και βασική υλική συνδρομή, όπου ενδείκνυται, σε 
συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα απευθείας ή μέσω 
άλλων οργανώσεων-εταίρων, ή που αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα στην κοινωνική 
ενσωμάτωση των απόρων, και των οποίων οι πράξεις έχουν 
επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφος 3 στοιχείο β)» 

(άρθρο 2 «Ορισμοί», στοιχείο 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους) 

 



ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

 ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στο ΕΠ ΕΒΥΣ  

 Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του 
Δικαιούχου/Επικεφαλής Εταίρου είτε Εταίρου της Κοινωνικής 
Σύμπραξης, στον οποίο ανατέθηκε από τον Δικαιούχο η 
αρμοδιότητα και ευθύνη υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου 

 Κάθε Κοινωνική Σύμπραξη αποφασίζει ελεύθερα το είδος των 
επιλέξιμων Συνοδευτικών Μέτρων που προτίθεται να υλοποιήσει, 
ανάλογα με το προφίλ των ωφελούμενων της και τις ανάγκες 
αυτών 

 Κάθε ωφελούμενος δύναται να συμμετέχει  σε όσα Συνοδευτικά 
Μέτρα επιθυμεί 

 H επιλεξιμότητα του ωφελούμενου κρίνεται κατά τον χρόνο 
εισόδου του στη δράση 

 Ο Φορέας υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου έχει την ευθύνη 
για την ενημέρωση των ωφελουμένων σχετικά με τα Συνοδευτικά 
Μέτρα που προσφέρονται 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

 

Πράξεις 2015- 2016:  5.833.831,37 ευρώ 

 

 

Πράξεις 2018-2019:  8.753.776,58 ευρώ 



ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Ενδεικτικά επιλέξιμες είναι οι δράσεις που αφορούν στην 
παρακάτω θεματολογία: 

 υγιεινή διατροφή 

 παιδική παχυσαρκία  

 συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού 
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης 

 αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά  

 κοινωνικά φροντιστήρια  

 υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων 
απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: H υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων είναι 
υποχρεωτική 



Λογισμικό Παρακολούθησης  
Συνοδευτικών Μέτρων (mis.eiead.gr) 

 

 Όλα τα σχεδιαζόμενα Συνοδευτικά Μέτρα 
προεγκρίνονται υποχρεωτικά από τη Διαχειριστική 
Αρχή, μετά από αίτημα που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα του Λογισμικού Παρακολούθησης 
Συνοδευτικών Μέτρων 

 

 Η πορεία της υλοποίησης καταγράφεται στις σχετικές 
καρτέλες της πλατφόρμας 

 

 Η ολοκλήρωση του Συνοδευτικού Μέτρου δηλώνεται 
στην πλατφόρμα και εγκρίνεται από τη Διαχειριστική 
Αρχή 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών) 

  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης παιδιών  

  Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής 
διατροφής)  

  Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού  

 Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών 

 Κοινωνικά φροντιστήρια για παιδιά / ωφελούμενους  

 Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων 
απασχόλησης για παιδιά / ωφελούμενους  

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
«Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις 
ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν. 
Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους απόρους, καθώς και στο 
ευρύτερο κοινό και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τονίζει τον ρόλο 
της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της 
συνεισφοράς του Ταμείου, των κρατών μελών και των οργανώσεων 
εταίρων στους στόχους κοινωνικής συνοχής της Ένωσης χωρίς να 
στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες»  

(άρθρο 19 «Ενημέρωση και Επικοινωνία , παρ. 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) 

 

Συνεπώς: Η Σύμπραξη οφείλει να ενημερώνει τους Ωφελούμενους 
για όλα τα προσφερόμενα Συνοδευτικά Μέτρα με κάθε πρόσφορο 
μέσο (αποστολή SMS, τηλεφωνικές κλήσεις, διαδικτυακές 
αναρτήσεις, δημόσιες ανακοινώσεις κ.λπ.) 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

«Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο 
δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της 
πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με 
αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο»  
(άρθρο 19 «Ενημέρωση και Επικοινωνία , παρ. 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 

2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) 
 
Συνεπώς: 
 Σε όλους τους τόπους όπου παρέχονται Συνοδευτικά μέτρα, 

αναρτάται σε εμφανές σημείο πινακίδα με την επικοινωνιακή 
ταυτότητα του προγράμματος. 

 Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υλοποίηση των 
Συνοδευτικών Μέτρων πρέπει να φέρουν την επικοινωνιακή 
ταυτότητα του προγράμματος. 

 

 
 
 



Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις, πριν από την έναρξη 
υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου, θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι έχουν τη ρητή συναίνεση των 
Ωφελουμένων για τη χρήση και επεξεργασία των 
προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Συνοδευτικού Μέτρου 



ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

EUROPEAN FEAD NETWORK 

 Παρουσίαση της ΚΣ ΠΕ Δράμας στο 16th FEAD Network meeting 
– Βίλνιους Λιθουανίας -  4/5 June 2019, με τίτλο 

 SOCIAL PARTNERSHIP - “SOLIDARITY IN DRAMA REGION”  
– HELPING OLDER PEOPLE 

 ΚΣ ΠΕ Κεντρικού Τομέα/Δήμος Αθηναίων: 

FEAD case study catalogue 2019 – Δημοσίευση με τίτλο: 

 “Centre of the Child: Supporting Young Children and their Families 
through Economic Hardship” 

 ΚΣ ΠΕ Αχαϊας: 

FEAD case study catalogue 2019 – Δημοσίευση με τίτλο: 

“Explorers of the Mind:  Offering Learning Opportunities to 
Disadvantaged Youths in a Critical Stage of their Development” 

 

 

 



 

 

 

    Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


