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Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2019 
 
Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ, λόγω της κατάστασης που επέφερε η πανδημία του COVID-19, η 
υποχρέωση εκ μέρους των κρατών μελών, υποβολής της ετήσιας έκθεσης υλοποίησης, παρατάθηκε 
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. 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» με στοιχεία για το έτος 
2019 τον Σεπτέμβριο του 2020. 
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 έτος 2019 είναι τα εξής: 
 
 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ  
Η Ελλάδα ακολουθεί αυστηρή προσέγγιση για τον προσδιορισμό της ομάδας στόχου, με σκοπό την 
αποτροπή κάθε διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας 
ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού σύμφωνα με 
τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.223/2014 του ΤΕΒΑ για την τήρηση των αρχών της 
διαφάνειας και της μη διάκρισης. 
Τον Ιούνιο του έτους 2017 έγινε διασύνδεση του ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ), (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, ώστε κάθε δικαιούχος του επιδόματος του πρώην 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) – νυν αποκαλούμενου Ελαχίστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος (ΕΕΕ) να μπορεί να εισέρχεται στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει 
την επιθυμία του να είναι και ωφελούμενος του ΤΕΒΑ. 
 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ υλοποίησης έτους 2019 σύμφωνα με τους δείκτες του ΕΠ του 
ΤΕΒΑ/FEAD 

 Συνολικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διανεμήθηκαν τρόφιμα ύψους 10.010,08 τόνων, 
Βασική Υλική Συνδρομή (ΒΥΣ) (δηλαδή αγαθά εκτός των τροφίμων π.χ. απορρυπαντικά, σχολικά 
είδη κτλ) συνολικής αξίας ύψους € 4.157.681,28.- και διανεμήθηκαν 3.234.788 γεύματα μέσω 
συσσιτίων.  
 Επίσης παραθέτουμε στοιχεία του πληθυσμού που εξυπηρετήθηκε από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ κατά τη διάρκεια του έτους 2019. Έλαβαν επισιτιστική βοήθεια (τρόφιμα) 
290.207 ωφελούμενοι εκ των οποίων: 66.404 χιλιάδες παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,  19.995 
χιλιάδες άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 154.601 χιλιάδες γυναίκες. Έλαβαν ΒΥΣ 189.022 
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ωφελούμενοι εκ των οποίων: 42.707 χιλιάδες παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,  12.823 χιλιάδες 
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 98.869  χιλιάδες γυναίκες 

 Η Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης και σύμφωνα με τις καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) δαπάνες, υπέβαλε αιτήματα στην Ε.Ε ύψους 44.704.877,78€.- 
 
 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
Γενικά στοιχεία Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΑΠ) από το 2015 μέχρι και το 2019.  
57 Δικαιούχοι (Δήμοι και Περιφέρειες) που υλοποιουν το πρόγραμμα στην Ελληνική Επικράτεια: 
 
Διακηρύξεις/Συμβάσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών (Πράξεις 2015-2016) 

 Συνολικός προϋπολογισμός Πράξεων: 102,416,150.64 ευρώ 
 Προϋπολογισμός τροφίμων και ΒΥΣ: 90.748.487,91ευρώ 
 Εγκεκριμένες διακηρύξεις:  88.048.332,77 ευρώ 

 Υπογεγραμμένες συμβάσεις (ΤΔΥ): 74.016.782,27 ευρώ 
 338 συμβάσεις και από τις 57 Συμπράξεις 

 
Διακηρύξεις/Συμβάσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών (Πράξεις 2018-2019) 

 Συνολικός προϋπολογισμός Πράξεων: 192.583.084,80 ευρώ 
 Προϋπολογισμός τροφίμων και ΒΥΣ:   175.975.531,55 ευρώ 
 Εγκεκριμένες διακηρύξεις:    125.906.285,55 ευρώ 
 Εγκεκριμένα σχέδια συμβάσεων:   64.344.674,69 ευρώ 
 Υπογεγραμμένες συμβάσεις :    53.281.351,61 ευρώ 

Πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων: 83 Συμβάσεις 
Έχουν συνάψει συμβάσεις: 23 Κοινωνικές Συμπράξεις 
 
Γενικά στοιχεία Κεντρικών Προμηθειών (ΚΠ): 12 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ τροφίμων και ΒΥΣ συνολικού αρχικού 
προϋπολογισμού: 25.039.869,38 ευρώ. (1 ΣΥΜΒΑΣΗ (τρόφιμα – κρέας): δεν ολοκληρώθηκε λόγω 
πτώχευσης της Αναδόχου Εταιρείας.)   
 
Γενικά Στοιχεία διανομών έτους 2019:  
Σύνολο διανομών: 283 διανομές (έναντι 232 διανομών κατά το έτος 2018) 
Συχνότητα διανομών: Κάθε μήνα 
Μέσος όρος διανομών ανά μήνα: 23 διανομές ανά την Ελλάδα (έναντι 19 διανομών κατά το έτος 
2018) 
Διανομές πραγματοποιήθηκαν ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
 
Κεντρικές Προμήθειες (ΚΠ) 
Αναφορικά με τις Κεντρικές Προμήθειες κατά το έτος 2019 έγιναν αποκλειστικά 4 διανομές ΚΠ (είδη 
παντοπωλείου, πορτοκάλια, λάχανο, μοσχάρι) 
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Αποκεντρωμένες Προμήθειες (ΑΠ)  
Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 σχεδόν το σύνολο των Κ.Σ. διένειμαν μεγάλη ποικιλία τροφίμων 
φρέσκων, νωπών, παντοπωλείου και ΒΥΣ. 
Το περιεχόμενο της σακούλας/πακέτου ποικίλλει από Σύμπραξη σε Σύμπραξη και από διανομή σε 
διανομή, ανάλογα με τις συμβάσεις Αποκεντρωμένων Προμηθειών που έχουν συναφθεί, καθώς και 
τα αποθέματα Κεντρικών Προμηθειών που αναδιανέμονται. 
Οι Συμπράξεις εξακολουθούν να υλοποιούν τις ήδη ενεργές συμβάσεις τους και προβαίνουν σε 
συνεχείς επαναπροκηρύξεις αναπορρόφητου προϋπολογισμού 
 
Τρόφιμα που διανεμήθηκαν το 2019: 
ΚΡΕΑΤΑ/ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ: Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, γαλοπούλα σε φέτες, κατσίκι, αρνί 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ: τυρί (γραβιέρα, φέτα, τυρί σε φέτες), γάλα μακράς διάρκειας, γάλα εβαπορέ, 
στραγγιστό γιαούρτι 
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Μήλα, πορτοκάλια, λάχανο, καρότα, αχλάδια, μελιτζάνες, κρεμμύδια, σταφύλια, 
κολοκυθάκια, ακτινίδια, ντομάτες, αγγούρια, ροδάκινα, αρακάς 
ΖΥΜΑΡΙΚΑ: μακαρόνια, κριθαράκι, τραχανάς 
ΟΣΠΡΙΑ: φασόλια, φακές, ρεβύθια 
AΜΥΛΟΥΧΑ: αλεύρι, πατάτες, ρύζι, ψωμί 
ΕΛΑΙΑ: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, μαργαρίνη 
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ: καλαμαράκια, κομπόστα ροδάκινο, κοτόσουπα, τόνος, σαρδέλες 
ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: χυμός πορτοκάλι, ελιές, καφές, ζάχαρη, αλάτι, μέλι, δημητριακά 
(κορνφλέικς), φρυγανιές, μαρμελάδα, τοματοπολτός, μπισκότα, ξίδι, κακάο, σοκολάτα, πραλίνα 
ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: γάλα σε σκόνη, ρυζάλευρο, μπισκοτόκρεμα, κρέμα δημητριακών 
Νέο είδος που διανεμήθηκε το έτος 2019: μπανάνες και σούπα μινεστρόνε 
 
Βασική Υλική Συνδρομή (ΒΥΣ) που διανεμήθηκε: 
ΒΥΣ ΓΙΑ ΜΩΡΑ: πάνες για μωρά, μωρομάντηλα 
ΒΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: σχολικά είδη (τσάντες, κασετίνες, τετράδια κ.λπ.) 
ΒΥΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ: πάνες ακράτειας 
ΒΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: σαμπουάν, αφρόλουτρο, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, σαπούνι, κουτί 
πρώτων βοηθειών, αφρός ξυρίσματος, χαρτί υγείας, σερβιέτες 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: υγρό πιάτων, υγρό γενικής χρήσης, σάκοι, σκόνη 
πλυντηρίου, σακούλες σκουπιδιών, χαρτί κουζίνας, σφουγγαρίστρες, σκούπες 
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ/ΥΠΟΔΗΣΗΣ: αθλητικές φόρμες, αθλητικά παπούτσια 
Νέο είδος που διανεμήθηκε το έτος 2019: Σακίδιο πλάτης για ενήλικες 
 
Διαχείριση αποθεμάτων μετά το πέρας των διανομών: 
Τα αδιάθετα προϊόντα αναδιανέμονται σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ. 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. 
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Στις περιπτώσεις που τα αποθέματα δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση αναδιανομής σε 
ωφελούμενους δύναται να προωθούνται σε δομές μετά από έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής 
(Οδηγός Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ – 5η  Έκδοση) 
 
 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΒΙΚΗ Α.Ε. 
Ο προμηθευτής κρέατος ΒΙΚΗ Α.Ε. πτώχευσε με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 31/05/2018 και 
ανακηρύχτηκε έκπτωτος το 2019 από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) η οποία είναι υπεύθυνη για τις Διακηρύξεις των ΚΠ. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ: 
Υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω άσκησης 
προσφυγών και ενδίκων μέσων από συμμετέχοντες σε αυτούς, που σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν 
μέχρι και σε  ακυρώσεις των διαγωνισμών από τα Διοικητικά Δικαστήρια. 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Για το 2019 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 των καταστροφών προϊόντων του 
ΤΕΒΑ  προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Εφαρμογής που διαμόρφωσε και δημοσίευσε η Διαχειριστική Αρχή. Σύμφωνα με αυτόν 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 (Οδηγός Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ – 5η  Έκδοση).  
 
 
 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (για Κεντρικές και 
Αποκεντρωμένες Προμήθειες, εφαρμογή από 28/02/2017): Κατά το έτος 2019 έγιναν 
επικαιροποιήσεις/παραμετροποιήσεις στον κώδικα του Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων 
Αποθήκης, όπως και βελτιώσεις στη ποιότητα των δεδομένων μέσω της ενεργοποίησης 
ασφαλιστικών δικλείδων στα λειτουργικά πεδία του λογισμικού και την πρόβλεψη εμφάνισης 
ειδοποιήσεων σε περίπτωση σφαλμάτων κατά τη χρήση της πλατφόρμας από τις ΚΣ. 
Επίσης: 
o Τέθηκε σε εφαρμογή η 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, να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια στη διανομή. 

o  Η ΔΑ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ, 
νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος έχει άμεση εφαρμογή σε 
όλους τους φορείς που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα και για την εναρμόνιση με αυτόν, προέβλεψε στα tablets, μέσω των 
οποίων γίνεται η διανομή, όπου τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου, να εμφανίζεται το 
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μήνυμα: «Συναινώ στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τη χρήση 
τους σε θέματα διαχείρισης της αποθήκης του προγράμματος ΤΕΒΑ».  
 
 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: πλατφόρμα παρακολούθησης συνοδευτικών μέτρων 

Βασικό στοιχείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί η παροχή στους ωφελούμενους 
Συνοδευτικών Μέτρων. Τα συνοδευτικά μέτρα παρακολουθούνται μέσω ειδικού λογισμικού 
(εφαρμογή από 07/12/2018), το οποίο δημιουργήθηκε για το λόγο αυτό και στο οποίο 
αποτυπώνονται όλες οι δράσεις (ατομικές, ομαδικές και δημοσιότητας) που υλοποιούν οι ΚΣ. 
 
Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί συνοδευτικών μέτρων (γενικά στοιχεία): 
Πράξεις 2015-2016:  5.833.831,37 ευρώ 
Πράξεις 2018-2019:  8.753.776,58 ευρώ 
 
Οι ΚΣ έχουν ήδη καταχωρήσει στην πλατφόρμα τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση ενδεικτικά 
των κατωτέρω δράσεων: 
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. 
 
Προβολή συνοδευτικών μέτρων της Ελλάδας στα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω 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 Αχαΐας: 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” 

 
 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  
Η Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ) του Προγράμματος υλοποιείται μέσω των Πράξεων της Τεχνικής βοήθειας 
ως εξής: 
•    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 MIS 5000344, με συνολικό 
προϋπολογισμό, μετά την αύξηση  της, σε 466.000€ ολοκλήρωσε το οικονομικό της αντικείμενο 
μέχρι το τέλος του 2018 και η Πράξη έληξε στις 31/03/2019.  
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•    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 Κωδικό ΟΠΣ 
5007790, με συνολικό προϋπολογισμό, μετά την αύξηση της, 3.500.000€ και ημερομηνία λήξης στις 
31/12/2023. Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω ΤΒ το έτος 2019 με στόχο την γενικότερη 
υποστήριξη των Κοινωνικών Συμπράξεων σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης, πληροφόρησης, 
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. Η ΔΑ προγραμματίζει την περαιτέρω αύξηση της ΤΒ στο ύψος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Προγράμματος.  
 

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: 
18/12/2019 Συμμετοχή της ΔΑ σε Ημερίδα που οργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην 
Καστοριά στις 18.12.2019 για όλους τους ωφελούμενους της ΠΕ Καστοριάς όπου κύριοι ομιλητές 
ήταν από την ΔΑ οι κ.κ. Ι. Πασπάλας και Ελ. Φωτοπούλου. Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής 
συνάντησης ωφελουμένων, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε 
πανελλαδικό επίπεδο, ο Προϊστάμενος  της  Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ  Ιωάννης 
Πασπάλας και η  Προϊσταμένη της μονάδας Β της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ  Ελένη 
Φωτοπούλου, γνώρισαν στους ωφελούμενους ή δυνητικά  ωφελούμενους τις δυνατότητες 
κοινωνικών παροχών του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν   αναλυτικά για το πού και πώς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και γενικότερα για 
τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια απαντήθηκαν τα ερωτήματα και οι 
προβληματισμοί τους  από τους αρμόδιους του προγράμματος. 
17/10/2019 Συνάντηση Εργασίας: η ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ διοργάνωσε ημερίδα με αφορμή τη 
Διεθνή Ημέρας κατά της Φτώχειας όπου με παρουσία του Υπουργού κ. Γ. Βρούτση, του Υπουργού 
Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρακόπουλο, της Υφυπουργού Εργασίας και αρμόδιας για θέματα πρόνοιας 
και κοινωνικής αλληλεγγύης κας Δ. Μηχαηλίδου και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
παρουσιάστηκαν από την ΔΑ οι δράσεις και η πορεία υλοποίησης του ΤΕΒΑ στην Ελλάδα. 
4-5/6/2019 «16th FEAD Network meeting» στο Βίλνιους της Λιθουανίας: Παρουσίαση της ΠΕ 
Δράμας για συνοδευτικές δράσεις με στοχευόμενο πληθυσμό την 3η ηλικία με τίτλο «SOCIAL 
PARTNERSHIP - “SOLIDARITY IN DRAMA REGION” – HELPING OLDER PEOPLE» 
05/4/2019 «15th FEAD Network Meeting: DIFFERENT APPROACHES TO FEAD DELIVERY», 
Presentation of Greece «Distribution of fresh food»: Στις 5 Απριλίου 2019 η Διαχειριστική Αρχή 
κατόπιν πρόσκλησης του FEAD Network, του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των κρατών που 
υλοποιούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ), παρουσίασε στην 15η Συνάντηση στις Βρυξέλλες, τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα διανέμει 
φρέσκα τρόφιμα (νωπό κρέας, φρούτα και λαχανικά) στους ωφελούμενους του προγράμματος. 

 FEAD case studies Συνοδευτικές Δράσεις 2019:  
Greece – ‘Centre of the Child’: Supporting Young Children and their Families through Economic 
Hardship/ Network for Children’s Rights 
Greece – ‘Explorers of the Mind’: Offering Learning Opportunities to Disadvantaged Youths in a 
Critical Stage of their Development / Regional Unit of Achaia 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑ (για το έτος 2020) 
o ΕΡΕΥΝΕΣ: Η ΔΑ σχεδιάζει να αναθέσει στο «Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας  

Τροφίμων και Ποτών, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – ΠΑ.ΔΑ 
– Σχολή Επιστημών Τροφίμων» την σύνταξη μελέτης που θα αφορά στην ισορροπημένη δίαιτα, 
πρόσβαση σε ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για δραστήρια και υγιή ζωή των ωφελουμένων του 
Προγράμματος και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως:   - Σύνταξη Μελέτης των παρεχόμενων 
ειδών τροφίμων και την ομαδοποίησή τους ανάλογα με τη θρεπτική τους αξία - Δημιουργία 
καταλόγου με ειδικές προτάσεις με γνώμονα την ισορροπημένη διατροφή - Ανάπτυξη εργαλείου για 
την αντιστοίχιση και την αναλογία ειδών από τις διάφορες ομάδες τροφίμων, για την ευχερέστερη 
αντικατάσταση προϊόντων σε περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ αυτών ή άλλου προβλήματος. Επίσης 
προτείνεται να διενεργηθούν ένας ικανοποιητικός αριθμός επιτόπιων επιθεωρήσεων στις δομές των 
Κοινωνικών Συμπράξεων για την διενέργεια δειγματοληψιών των διανεμόμενων τροφίμων, 
εργαστηριακός έλεγχος των άνω δειγμάτων και έκδοση αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 
ελέγχων. 

o ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ: η Δ.Α. σχεδιάζει να υλοποιήσει τουλάχιστον μία  
συνάντηση των φορέων που υλοποιούν το πρόγραμμα με σκοπό να συζητηθούν θέματα υλοποίησης, 
προβληματισμοί, νέες ιδέες και καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά την υλοποίηση του 
Προγράμματος, μέχρι την στιγμή του έτους αναφοράς, από τους 57 Δικαιούχους.   
 

 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑ                 
o ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒΑ: Επικαιροποίηση του ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒΑ τον Μάρτιο (4η 

έκδοση/15.03.2019) και τον Σεπτέμβριο (5η έκδοση/27.09.2019). 
o Πολιτική Απορρήτου: Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την εναρμόνισή της  με τον  
Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) εξέδωσε πολιτική απορρήτου που αφορά στην προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η ΔΑ μέσω της Πολιτικής Απορρήτου, δεσμεύεται για 
την εφαρμογή της, με πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω πολιτική περιλαμβάνει τα βασικά θέματα που σχετίζονται με 
την εφαρμογή του Κανονισμού 679/2016, ήτοι: Την αναφορά της ΔΑ ως προς την επίσκεψη στην 
ιστοσελίδα της όπου αναφέρεται ότι οι πολίτες μπορούν ελεύθερα να επισκέπτονται την  ιστοσελίδα 
του ΤΕΒΑ,  χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία γιατί η ΔΑ δεν συλλέγει 
προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και για το λόγο αυτό η ΔΑ 
έχει εκδώσει ειδική πολιτική για την χρήση των cookies. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με 
την πολιτική της ΔΑ, τότε αυτός δύναται να σταματήσει την περιήγησή του. Την τήρηση και 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όπου αναφέρεται ότι η ΔΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα 
φυσικών προσώπων στα έργα που διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (πρώην Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης) και τα αποθηκεύει προς χρήση αναλόγως των Υπηρεσιών που παρέχονται από τις 
Οργανωτικές της Μονάδες, βάση και των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης η ΔΑ έχει 
στη διάθεσή της, μέσω του Οργανισμού μέρος του οποίου είναι (ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ),  δεδομένα των φυσικών προσώπων που αποτελούν 
το στελεχιακό της δυναμικό. 
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o Σύσταση Μητρώου Προμηθευτών: 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./20609/470/9.05.2019  «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας και διαδικασίες για τη δημιουργία και τήρηση 
καταλόγου προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής/ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» και με την υπ. 
αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ 1072 οικ./21-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατόπιν της 
υπ.αρ. πρωτ. 3018 Οικ/22-10-2019 απόφασης του ΔΣ του ΕΙΕΑΔ κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για εγγραφή 
στον κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η Πρόσκληση θα 
παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου, ώστε να μην υφίσταται 
χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών 
να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε μια 
ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας. Ο κατάλογος προμηθευτών θα 
χρησιμοποιηθεί για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και 
μέχρι τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
της εν λόγω Πρόσκλησης.  (http://teba.eiead.gr/mitrwo-promitheftwn/entry/) 
 
 
 
 

 Σύνοψη των παρατηρήσεων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 

 
Παρατίθεται περίληψη των παρατηρήσεων που απέστειλαν στην ΔΑ τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
Διανομές:  
Σύμφωνα με τους σχολιασμούς που απέστειλαν οι Δικαιούχοι υπήρξαν ΚΣ οι οποίες είτε μοίρασαν 
μέσα στο 2019 τον κύριο όγκο των προϊόντων τους (με διανομές και αναδιανομές των αγαθών), 
κυρίως από τις υπογεγραμμένες συμβάσεις από την 2η Πράξη (2018-2019) ΑΠ και ολοκλήρωσαν 
το φυσικό τους αντικείμενο, είτε έκαναν διανομές και αναδιανομές από τα υπόλοιπα που είχαν από 
την 1η Πράξη (2015-2016) ΑΠ και ένα μικρό ποσοστό από συμβάσεις της 2ης Πράξης (2018-2019) 
ΑΠ που υπεγράφησαν προς το τέλος του έτους αναφοράς και πρόλαβαν να κάνουν έστω και μία 
διανομή. Όσες ΚΣ μοίρασαν κυρίως από την 1η Πράξη (2015-2016) ΑΠ έχουν προγραμματίσει και 
περιμένουν συμβάσεις από την 2η Πράξη ώστε να κάνουν διανομές μέσα στο 2020. Υπάρχουν ΚΣ 
οι οποίες αναφέρουν ότι το ποσοστό συμμετοχής των ωφελουμένων στις διανομές των προϊόντων 
του ΤΕΒΑ το 2019 αυξήθηκε σε ποσοστό 70%-80% σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη που το 
ποσοστό ήταν μικρότερο. Κατά την υλοποίηση των διανομών σε κάποιες ΚΣ συνέδραμαν, εκτός 
των υπαλλήλων των Δήμων και Περιφερειών, μικρός αριθμός εθελοντών, μέλη τοπικών συλλόγων 
και στελέχη των δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Επίσης αναφέρουν ότι παρ’ όλες 
τις γεωγραφικές δυσκολίες που παρουσιάζει ο Ελλαδικός χώρος,  πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
διανομές ακόμη και σε μικρά νησιά με έναν ωφελούμενο και σε δύσβατα ορεινά μέρη με ελάχιστους 
κατοίκους.  
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Δημοσιότητα διανομών: 
Οι ΚΣ αποστέλλουν για έκαστη διανομή μηνύματα (sms) στα κινητά τηλέφωνα των ωφελουμένων 
με ενημερωτικό κείμενο για την ημερομηνία, ώρα και σημείο διανομής, πραγματοποιούν σε 
μικρότερους Δήμους και ανάλογα με την γεωγραφική θέση τηλεφωνικές ενημερώσεις σε έκαστο 
ωφελούμενο νοικοκυριό ή προσωπική επικοινωνία με φυσική παρουσία δηλαδή κατ’οίκον 
επισκέψεις και ενημέρωση δια ζώσης.  Επιπλέον προβαίνουν σε σχετικές δημοσιεύσεις στον τοπικό 
τύπο, σε εκπομπή ραδιοφωνικών σποτ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην έκδοση 
ενημερωτικών δελτίων τύπου τα οποία αναρτώνται στα δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα και 
στους ιστότοπους των εταίρων των ΚΣ, με λεπτομερής αναφορά στα σημεία διανομής και στα 
προϊόντα που διανέμονται.  
Συνοδευτικά μέτρα και δημοσιότητα:  
Οι ΚΣ, σύμφωνα με τον ρυθμό υλοποίησης του κύριου έργου (αγορά αγαθών) και πραγματοποίηση 
πραγματικών δαπανών που παράγουν flat rates, έχουν προβεί σε υλοποίηση ποικίλων 
συνοδευτικών δράσεων. Στο σχολιασμό τους οι ΚΣ αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την 
μεριά των ωφελουμένων για τις προσφερόμενες συνοδευτικές δράσεις όπως και συμμετοχή αυτών 
κατά την υλοποίηση τους. Επίσης οι ΚΣ αναφέρουν δράσεις δημοσιότητας των συνοδευτικών 
μέτρων τις οποίες ενδεικτικά σας παραθέτουμε:  
- καταχωρήσεις σε τοπική εφημερίδα (σε συνεχόμενες ημέρες και κυρίως κατά την περίοδο 

αιτήσεων συμμετοχής), 
- κατασκευή και προβολή banner σε ηλεκτρονική τοπική εφημερίδα υψηλής επισκεψιμότητας,  
- ευρεία προβολή στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας των Δικαιούχων και των εταίρων,  
- αποστολή ηλεκτρονικών και έντυπων προσκλήσεων,  
- εκτυπώσεις φυλλαδίων (flyers) και αφισών που τοποθετούνται στα σημεία εξυπηρέτησης των 

ωφελούμενων όπως και στον χώρο της εκδήλωσης που πραγματοποιούνται οι δράσεις,  
- παραγωγή έντυπου υλικού, με περιεχόμενο που αφορά σε συνοδευτική δράση (π.χ. μαθήματα 

υγιεινής διατροφής/μαγειρικής) και διανομή του στους ωφελούμενους του προγράμματος κατά 
τη διανομή τροφίμων και κατά τη διεξαγωγή της δράσης 

- εκτύπωση εντύπων (δίπτυχα) και τοποθέτηση αυτών σε σημεία εξυπηρέτησης των 
ωφελουμένων, προκειμένου να διαδοθεί στους ωφελούμενους το περιεχόμενο της 
προσφερόμενης δράσης και να προσελκύσει το ενδιαφέρον. 

- αποστολή Δελτίων Τύπου πριν και μετά το συνοδευτικό μέτρο σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ. 
Όλες οι ενέργειες προώθησης των συνοδευτικών δράσεων γίνονται σε συνεργασία με τους εταίρους 
των ΚΣ. 
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