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Στόχος της συνάντησης 
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    Έλεγχοι της ΕΔΕΛ (12 το 2018) 

    Διάφορα θέματα διαχείρισης 

    Ενημέρωση για τη διαδικασία υπογραφών 



Έλεγχοι σε Κοινωνικές Συμπράξεις 
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 Κ.Σ Καβάλας 

 Κ.Σ Δυτικού Τομέα 
(ΑΣΔΑ) 

 Κ.Σ Δράμας 

 Κ.Σ Θεσσαλονίκης 
(Δυτικό Τμήμα) 

 Κ.Σ Ροδόπης 

 Κ.Σ Μαγνησίας 

 Κ.Σ Θεσσαλονίκης 
(Δυτικό Τμήμα) 

 Κ.Σ Πέλλας 

 Κ.Σ Ροδόπης 

 Κ.Σ Περιφέρεια 
Αττικής (Κεντρικός 
Τομέας) 

 Δικαιούχος Κεντρικών 
Προμηθειών 

 Κ.Σ Αχαΐας 

   (12 συνολικά)  



Πορίσματα ελέγχου  
4 

Αποτελέσματα ελέγχου για 6 από τις 12 
ελεγχόμενες Κ.Σ 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Μη υλοποίηση Κοινωνικής Έρευνας για 
τους αστέγους   

 Προσαρμογή του οδηγού ως προς τη 
διαδικασία των συσσιτίων 

 Ασαφής διαδρομή με τα πρωτόκολλα 
παραλαβής 

 
 

 



Β. Πορίσματα ελέγχου  
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Με δεδομένη την αναγκαιότητα 
ταυτοποίησης των ωφελούμενων που 
λαμβάνουν προϊόντα σε κάθε διανομή να 
προστεθεί στην συσκευή του tablet η 
δυνατότητα υπογραφής του ωφελούμενου 
ως προϋπόθεση για την παραλαβή των 
προϊόντων και να τροποποιηθεί σχετικά ο 
Οδηγός Εφαρμογής του ΤΕΒΑ.   

 

 

 



Διαχειριστικά θέματα 
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 Τροποποίηση ΣΔΕ – (τροποποίηση τρόπου 
πληρωμής) 

 Εγχειρίδιο Διαδικασιών – 2η έκδοση – 
(περιγράφονται αναλυτικά όλες οι 
διαδικασίες)  

 



Διαχειριστικά θέματα 
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Οδηγός εφαρμογής – 3η έκδοση –  

 (υπογραφή του ωφελούμενου από 1/1/2019 
στο tablet όταν παραλαμβάνει τα προϊόντα)  

 περιγραφή της διαδικασίας παραλαβής 
τροφίμων και ΒΥΣ με πρωτόκολλα παραλαβής 
Αναθέτουσας Αρχής και εταίρων) 

 Συσσίτια (μόνο νωπά τρόφιμα. Για όλα τα 
υπόλοιπα και ΒΥΣ να γίνεται αναδιανομή στους 
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ) 



Διαχειριστικά θέματα 
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 Άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα  
παρακολούθησης Συνοδευτικών Μέτρων  

 Δημιουργήθηκαν πρότυπα διακηρύξεων και 
συμβάσεων 

 Επιτόπιοι έλεγχοι θα γίνονται και κατά τη 
διανομή τροφίμων 

 

 



Προβλήματα υλοποίησης 
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    Υποβολή δαπανών στο ΟΠΣ 

 Μηνιαία υποβολή Μητρώου δεσμεύσεων 
στο φορέα   χρηματοδότησης (Υπουργείο 
Εργασίας) 

 Ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσιότητα 

    Επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης 

    Πρόβλημα με όσους δεν υλοποιούν  

 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ Κ.Σ 
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 Έχουν κατανεμηθεί στις Κ.Σ:  

    69.428.255,97 € για την Πράξη 2015 – 2016         
16.264.508,00 € για την Πράξη 2018 - 2019  

(σύνολο 85.692.763,97 €) 

   Έχουν υποβληθεί δαπάνες στο ΟΠΣ: 
36.257.265,09 € 



Θετικά σημεία υλοποίησης 
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 Έχουν γίνει κατανοητές οι διαδικασίες όπως 
καταχωρήσεις στο ΟΠΣ, δημιουργία 
συνταγών, ενημέρωση της αποθήκης, 
διακηρύξεις. 

   Ομαλοποιήθηκαν οι διανομές 
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Στενή συνεργασία  

με τη Διαχειριστική Αρχή   
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
 


