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ΤΕΒΑ (FEAD) -  (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου2014) 

 

 Μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ 
(FEAD) -  (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014) 
υποστηρίζονται Εθνικά Συστήματα διανομής τροφίμων και βασικής 
υλικής συνδρομής σε απόρους. Επιπλέον, το ΤΕΒΑ στηρίζει 
Συνοδευτικά Μέτρα, τα οποία αποτελούν δράσεις που συμβάλλουν 
στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.  

 

 Το ΤΕΒΑ συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των 
χειρότερων μορφών φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή, 
ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει 
στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση 
του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού.  

 



             ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 Το έτος 2017, σε συνέργεια των Ταμείων ΕΚΤ και 
ΤΕΒΑ, διασυνδέθηκαν οι δικαιούχοι του ΚΕΑ με τους 
ωφελούμενους ΤΕΒΑ 

  Ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται, εφόσον το 
επιλέγουν, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ 

  H εγγραφή των Ωφελουμένων γίνεται μέσω της 
πλατφόρμας του ΚΕΑ 

 Η εισαγωγή του Δικαιούχου ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ 
ενεργοποιείται την 1η του μεθεπόμενου μήνα της 
εισαγωγής του στο ΚΕΑ, στην περίπτωση δε εξόδου 
του από το ΚΕΑ εξέρχεται αυτοδίκαια και από το ΤΕΒΑ 



Τι προσφέρει το ΤΕΒΑ (FEAD) 

στους Ωφελούμενους 

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

 ΤΡΟΦΙΜΑ (φρέσκα φρούτα και λαχανικά, νωπό κρέας και 
κοτόπουλο, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια, είδη παντοπωλείου, 
βρεφικές τροφές)  

 ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (υγρό γενικής καθαριότητας, υγρό 
πιάτων, σκόνη πλυντηρίου, σκούπες, σφουγγαρίστρες, πετσέτες 
κ.λπ.). 

 ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (σαμπουάν, αφρόλουτρο, 
οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, βρεφικά είδη καθαριότητας κ.λπ.)  

 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ρούχα, παπούτσια) 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Πρόκειται για δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική 
ενσωμάτωση/ένταξη/επανένταξη του πληττόμενου πληθυσμού 

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 

Μέσω 2 ενταγμένων Πράξεων: 

Α)Πράξη 2015- 2016 

Β)Πράξη 2018-2019 

 

Κατανομή προϋπολογισμού σε: 

 Τρόφιμα  

 Βασική Υλική Συνδρομή (ΒΥΣ) 

 Διοικητικά (5% επί πραγματικών δαπανών) 

 Συνοδευτικά (5% επί πραγματικών 
δαπανών) 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Πράξη 2015 – 2016: 

Π.Ε. Γρεβενών: 210.206,70 ευρώ 

Π.Ε. Καστοριάς:563.940,90 ευρώ 
Π.Ε. Κοζάνης: 1.207.912,32 ευρώ 
Π.Ε.Φλώρινας: 656.696,60 ευρώ 

 
Πράξη 2018 – 2019: 

Π.Ε. Γρεβενών:  536.057,63 ευρώ 

Π.Ε. Καστοριάς: 1.024.976,03  ευρώ 
Π.Ε. Κοζάνης:  1.765.908,00 ευρώ 
Π.Ε.Φλώρινας:  1.184.524,19 ευρώ 

 



 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

 Υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) 
υπουργική απόφαση “Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την 
υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»” 

 

 Υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως ισχύει, 

 

  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α/147), 
όπως τροποποιημένος ισχύει, 

 

 Επικαιροποιημένος Οδηγός Εφαρμογής – 5η έκδοση Σεπτέμβριος 2019 



 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 

 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ) 

 

 Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων 
Αποθήκης 

 

 Λογισμικό Παρακολούθησης Συνοδευτικών 
Μέτρων 
 

 



 
 

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ 
(ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ στις 

14.03.2017 και 12.06.2017) 

 Έλεγχος Νομιμότητας Διακήρυξης – Υποβολή σχεδίου διακήρυξης και 
συνοδευτικών εγγράφων 

 Επικαιροποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ), ώστε τα Yποέργα 
«ΤΡΟΦΙΜΑ» και «ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ» να μεταβληθούν σε 
περισσότερα Yποέργα, ανάλογα με το πλήθος των συμβάσεων που 
προκύπτουν μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την κατακύρωση σε 
Αναδόχους – Κανόνας: Σύμβαση ίσον Υποέργο 

 Έλεγχος Νομιμότητας Σύμβασης – Υποβολή σχεδίου σύμβασης και 
συνοδευτικών εγγράφων ανά Υποέργο, βάσει του επικαιροποιημένου ΤΔΠ  

 Συμπλήρωση και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) 

 Συμπλήρωση και υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), που 
αφορά σε πληρωμένες δαπάνες, ανά Υποέργο – Συχνότητα Υποβολής: μέσα 
στο 1ο δεκαήμερο του ημερολογιακού μήνα που έπεται του ημερολογιακού 
μήνα πραγματοποίησης της δαπάνης 

 Υποβολή Δελτίου Επίτευξης Δεικτών – Συχνότητα Υποβολής: μία φορά 
ανά έτος, έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά σε στοιχεία του 
αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού έτους.  

 Υποβολή Δελτίου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων – 
Συχνότητα Υποβολής: Μετά από ανακοίνωση της Διαχειριστικής Αρχής  

 

 



 
 
 
 
 
 

Λογισμικό Παρακολούθησης  
Αποθεμάτων Αποθήκης (app.teba.eiead.gr) 

 

 Πρόκειται για διαδικτυακή πλατφόρμα 
παρακολούθησης αποθεμάτων και διανομών 

 Διαβαθμισμένη πρόσβαση χρηστών 

 Χρησιμοποιείται ως: 

 Εργαλείο Σχεδιασμού 

 Εργαλείο Υλοποίησης 

 Παρακολουθεί: 

 Εισαγωγή προϊόντων 

 Ενδοδιακινήσεις 

 Εξαγωγές (διανομές, προωθήσεις σε δομές, κλοπές, 
καταστροφές) 

 

 



Λογισμικό Παρακολούθησης  
Αποθεμάτων Αποθήκης (app.teba.eiead.gr) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Όλες οι διανομές γίνονται υποχρεωτικά μέσω της 

πλατφόρμας 

 Τίθεται ψηφιακή υπογραφή του ωφελούμενου 

 Η ηλεκτρονική αποθήκη θα πρέπει να ταυτίζεται με 
τη φυσική αποθήκη 

 Οι εγγραφές σχεδιασμού θα πρέπει να 
επικαιροποιούνται ώστε να ταυτίζονται με τα 
πραγματικά στοιχεία (ποσότητες, ημερομηνίες 
εισαγωγών κ.λπ.) 

 



 
 
 
 
 

Λογισμικό Παρακολούθησης  
Αποθεμάτων Αποθήκης (app.teba.eiead.gr) 

 

Στην πλατφόρμα οι Δικαιούχοι ανεβάζουν 
σκαναρισμένα :  

 - για τις κινήσεις εισαγωγών: Δελτία Αποστολής, 
Πρωτόκολλα Παραλαβής 

  - για τις κινήσεις εξαγωγών: έγγραφα ενδοδιακίνησης, 
Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής σε δομές 
συσσιτίων, Πρωτόκολλα Δωρεών, Πρωτόκολλα 
Καταστροφής,  Έντυπα Πρακτικά Διανομής, 
Επεξηγηματικά Έγγραφα του Δικαιούχου προς τη 
Διαχειριστική Αρχή και έγγραφα που σχετίζονται με 
κλοπές 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΥΣ 

 

 Εφαρμόζεται ο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

 Τα Τεύχη Διακηρύξεων προεγκρίνονται από 
τη Διαχειριστική Αρχή μέσω ΟΠΣ (έχει 
εκπονηθεί σχέδιο διακήρυξης από τη 
Διαχειριστική Αρχή) 

 Οι συμβάσεις με τους αναδόχους 
προεγκρίνονται από τη Διαχειριστική Αρχή 
μέσω ΟΠΣ 

 



ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 Παραλαβή από Επιτροπές Παραλαβής  

 Μακροσκοπικός έλεγχος των προϊόντων από την 
Επιτροπή Παραλαβής (χρώμα, μυρωδιά, συσκευασίες 
σε καλή κατάσταση) 

 Τα τρόφιμα θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από Επόπτη 
Υγείας, Γεωπόνο, Κτηνίατρο ή άλλον καθ’ ύλην 
αρμόδιο με συναφή ειδικότητα είτε πριν είτε κατά την 
παραλαβή τους (με σχετική αναφορά στο Πρακτικό 
Παραλαβής) 

 



ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη επιδεικνύει επιμέλεια ως 
προς την τήρηση των όρων υγιεινής και 
ασφάλειας αναφορικά με την αποθήκευση και 
διανομή των ειδών 

 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 Η μεθοδολογία διανομής καθορίζεται από την 
Κοινωνική Σύμπραξη με βάσει τα στοιχεία του 
λογισμικού παρακολούθησης αποθεμάτων αποθήκης 

 

 Τήρηση της αρχής της ισότητας  

 

 Διανεμόμενες ποσότητες εύκολα διαχειρίσιμες από 
ένα νοικοκυριό (π.χ. οι ποσότητες των κρεάτων που 
διανέμονται να είναι τέτοιες ώστε να χωράνε να 
καταψυχθούν στην κατάψυξη ενός οικιακού 
ψυγείου)  



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 Παραλαβή της σακούλας από οποιοδήποτε μέλος της 
αίτησης, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του 

 Παραλαβή από τρίτο πρόσωπο, με την προσκόμιση 
εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής  ή 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου  

 ΑΜΕΑ/ηλικιωμένοι: Δυνατότητα παράδοση κατ’ οίκον 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Σε κάθε περίπτωση ο παραλαβών υπογράφει ψηφιακά 

 



        ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 Τα αδιάθετα προϊόντα αναδιανέμονται σε ωφελούμενους 

ΤΕΒΑ. Η ομάδα ωφελουμένων στους οποίους γίνεται 
αναδιανομή  προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος και την 
ποσότητα των αδιάθετων προϊόντων.  

 Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και 
παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αδιάθετα τρόφιμα, αυτά 
προωθούνται αποκλειστικά και μόνο σε συσσίτια.  

 Τα αδιάθετα προϊόντα ΒΥΣ δεν προωθούνται σε δομές. 
Προωθούνται μόνο σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ μέσω 
αναδιανομών. 

  Στις περιπτώσεις που τα αποθέματα δεν επαρκούν για την 
πραγματοποίηση αναδιανομής σε ωφελούμενους δύναται 
να προωθούνται σε δομές μετά από έγκριση της 
Διαχειριστικής Αρχής.   



ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 Σε περίπτωση που τα προϊόντα χρήζουν καταστροφής ο Δικαιούχος 

υποβάλλει σχετικό αίτημα προς την Διαχειριστική Αρχή. Η Διαχειριστική 
Αρχή διενεργεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να 
διαπιστώσει την αναγκαιότητα καταστροφής των προϊόντων.  Η 
Διαχειριστική Αρχή  αποφαίνεται επί του αιτήματος εγγράφως. 

   Εφόσον η Διαχειριστική Αρχή εγκρίνει το αίτημα καταστροφής, η 
Κοινωνική Σύμπραξη προβαίνει σε αυτήν συντάσσοντας Πρακτικό 
Καταστροφής, το οποίο υπογράφεται από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης  του 
Έργου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου. Το πρωτότυπο Πρακτικό 
Καταστροφής παραμένει στο αρχείο του Δικαιούχου. Αντίγραφο 
αποστέλλεται στην Διαχειριστική Αρχή. 

 Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος προέβη σε αναγκαστική άμεση καταστροφή, 
λόγω έκτακτων συνθηκών, χωρίς προηγουμένως να λάβει έγκριση της 
Διαχειριστικής Αρχής, οφείλει αμελλητί να ενημερώσει εγγράφως τη 
Διαχειριστική Αρχή για τα κατεστραμμένα προϊόντα και τους λόγους που 
επέβαλαν την άμεση καταστροφή τους και να προβεί σε όλες τις σχετικές 
εγγραφές και αναρτήσεις στο λογισμικό παρακολούθησης αποθεμάτων 
αποθήκης.  



ΚΛΟΠΕΣ 

  

Η Διαχειριστική Αρχή πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα από τους Δικαιούχους στις περιπτώσεις 
κλοπών  



ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του 
Δικαιούχου 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 



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 

 



ΤΗΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 Φάκελοι: 

  Διοικητικής Παρακολούθησης 

 Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου 

 Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου 

 

 Όλοι οι φάκελοι και όλα τα πρωτότυπα έγγραφα 
τηρούνται στο αρχείο του Δικαιούχου 

 



ΕΛΕΓΧΟΙ 

 Από τη Διαχειριστική Αρχή: 

 Διοικητική Επαλήθευση 

 Επιτόπια Επαλήθευση 

 

 Από την Επιτροπή Δημοσιονομικού 
Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

 

 Από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Όργανο 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

 Όλα τα έγγραφα της Κοινωνικής Σύμπραξης, 
καθώς και όλα τα τιμολόγια αγοράς, πρέπει 
να φέρουν την επικοινωνιακή ταυτότητα του 
Προγράμματος (σήματα, λογότυπος) 

 Σε όλες τις δομές του Δικαιούχου και των 
Εταίρων, στα σημεία αποθήκευσης και 
διανομής και στους τόπους παροχής 
συνοδευτικών μέτρων αναρτάται ταμπέλα 
με την επικοινωνιακή ταυτότητα του 
Προγράμματος 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

 

Η Σύμπραξη οφείλει να ενημερώνει τους 
Ωφελούμενους για όλες τις δράσεις του ΕΠ 
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (διανομές, συνοδευτικά 
μέτρα) με κάθε πρόσφορο μέσο (αποστολή 
SMS, τηλεφωνικές κλήσεις, διαδικτυακές 
αναρτήσεις, δημόσιες ανακοινώσεις κ.λπ.) 



ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 

 

teba.eiead.gr 



 

 

 

    Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


