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Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2016 

 

Την 28η Ιουνίου 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 2016. 

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 2016 είναι τα εξής: 

 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Τον Μάρτιο του 2016 - μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Ενστάσεων - διαμορφώθηκε ο 

οριστικός πίνακας ωφελουμένων του Προγράμματος ο οποίος περιελάμβανε 195.095 οικογένειες.  

Οι 57 Επικεφαλής Εταίροι/Δικαιούχοι, οι οποίοι υλοποιούν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε όλη την 

Επικράτεια, υπέβαλλαν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Διαχειριστική Αρχή και Πρόταση Έργου (Πράξης) 

με τη μορφή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τη Πρόσκληση με τίτλο 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016». Τον Μάιο του 2016 εγκρίθηκαν οι 57 

Πράξεις Ένταξης και τον Ιούνιο του 2016 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ). 

 

 ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Οι Διαγωνισμοί των Κεντρικών Προμηθειών προκηρύχθηκαν τον Ιούνιο του 2015 από την Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με τη 

διαδικασία Δημόσιων Ανοικτών  Διαγωνισμών και συνολικού προϋπολογισμού €26.000.000 €.   

Από τον Δεκέμβριο του 2015 και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2016 ευοδώθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν 

Διαγωνισμοί που αφορούσαν σε: Πουλερικά, Παντοπωλείο, Οπωροπωλείο, Ελαιόλαδο & ΒΥΣ.  

Τον Ιανουάριο του 2016 ξεκίνησαν οι πρώτες διανομές στους ωφελούμενους του Προγράμματος σε 

συνεργασία με τις Κοινωνικές Συμπράξεις. Μέχρι το τέλος του έτους είχε διανεμηθεί περίπου το 80% 

του συνόλου των προϊόντων των Κεντρικών Προμηθειών στο σύνολο της Επικράτειας. 

 

 

 

 

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 ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

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

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Το 2016 τρείς Κοινωνικές Συμπράξεις προκήρυξαν, συμβασιοποίησαν και διένειμαν τα προϊόντα τους, 

τρόφιμα και ΒΥΣ, μέσω των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στους ωφελούμενους τους. Πρόκειται για 

τις Κοινωνικές Συμπράξεις, Π.Ε. Καβάλας/Θάσου με Επικεφαλής Δικαιούχο το Δήμο Καβάλας, την ΠΕ 

Δράμας με Επικεφαλής/Δικαιούχο το Δήμο Δράμας και την ΠΕ Έβρου/Αλεξανδρούπολης με 

Επικεφαλής/Δικαιούχο το Δήμο Αλεξανδρούπολης. 

 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα Συνοδευτικά Μέτρα που προτείνονται και υλοποιούνται στους ωφελούμενους του Προγράμματος, 

σύμφωνα με τα Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ) των Κοινωνικών Συμπράξεων, ενδεικτικά είναι:  

 Συμβουλευτικές δράσεις για υγιεινή διατροφή και παιδική παχυσαρκία,  

 Κοινωνικά φροντιστήρια ως διδακτική υποστήριξη σε μαθητές ωφελούμενους,  

 Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης & κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό 

επίπεδο και επίπεδο οικογένειας  (ή και μονήρη άτομα) κ.α. 

  

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 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. 

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1061/2016 από 1.6.2016 είχαμε αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 24%. 

Δεδομένου ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, η αύξηση του δημιούργησε διαχειριστικά θέματα στις 

Διακηρύξεις που είχαν ήδη προκηρυχθεί και παρατηρήθηκε καθυστέρηση καθώς οι Συμπράξεις, 

έπρεπε να αναμορφώσουν την οικονομική τους μελέτη, αναπροσαρμόζοντας προϊόντα και 

ποσότητες.  

  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ:  

Τα προβλήματα σχετικά με την υλοποίηση από την πλευρά των Κοινωνικών Συμπράξεων αφορούν σε: 

 Μεγάλη έλλειψη προσωπικού και ελάχιστοι εθελοντές   

 Λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της Ελλάδας, παρατηρήθηκαν προβλήματα και δυσκολίες 

στη διακίνηση των προϊόντων στις ορεινές περιοχές και στα νησιά 

 Έλλειψη μεγάλων αποθηκευτικών και ψυκτικών χώρων ώστε οι Κοινωνικές Συμπράξεις να 

μπορούν να παραλάβουν το σύνολο των ποσοτήτων που τους αναλογεί,  οπότε υπήρχε τμηματική 

παραλαβή και διανομή των προϊόντων. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  

Επιγραμματικά τα προβλήματα σχετικά με τους προμηθευτές αφορούν σε: 

 Αλλαγές στις ημερομηνίες παράδοσης και στις προγραμματισμένες ποσότητες των προϊόντων,  

 Προβλήματα με τις διανομές στα νησιά, 

 Αλλοιωμένα προϊόντα (μήλα-πορτοκάλια-λάχανο) και κατεστραμμένα προϊόντα (λόγω μη σωστής 

μεταφοράς τους από τις μεταφορικές εταιρείες) που όμως αντικαταστάθηκαν αμέσως, 

 Προϊόντα χωρίς τις προβλεπόμενες προδιαγραφές τα οποία επίσης αντικαταστάθηκαν. 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες παραληφθέντα προϊόντα εν συνεχεία αλλοιώθηκαν ή υπήρξαν 

σοβαρές ενδείξεις αλλοίωσης. Τις περιπτώσεις αυτές χειρίστηκαν οι Κοινωνικές Συμπράξεις σύμφωνα 

με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος που έχει διαμορφώσει και δημοσιεύσει η Διαχειριστική 

Αρχή στην ιστοσελίδα της.    

 

 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης των διανομών προς τους ωφελούμενους δημιουργήθηκε 

συγκεκριμένη εφαρμογή η οποία παρακολουθεί την Κεντρική Αποθήκη σε κάθε Δικαιούχο 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. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε για το 2016 μέρος της Τεχνικής Βοήθειας με στόχο την γενικότερη 

υποστήριξη των Κοινωνικών Συμπράξεων σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης, πληροφόρησης  

αλλά και ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας τους, αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του 

Ταμείου. Σε αυτό το πλαίσιο εκπονήθηκαν το Σεπτέμβριο οι εξής δύο μελέτες: 

 Σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών, εκπονήθηκε και παραδόθηκε ο «Οδηγός Ορθών 

Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων»  

 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο PROLEPSIS, εκπονήθηκε και παραδόθηκε Εκπαιδευτικό 

Εγχειρίδιο «Τρώμε Υγιεινά και Οικονομικά» σχετικά με την προώθηση υγιεινών 

διατροφικών συνηθειών και την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Συνολικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διανεμήθηκαν 9.553,43 τόνοι τροφίμων, ΒΥΣ συνολικής 

αξίας ύψους €3.405.165,81 και ετοιμάστηκαν  225.728 γεύματα μέσω συσσιτίων. 

Παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία ομάδων ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2016 και έλαβαν τρόφιμα και είδη ΒΥΣ.  
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 Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 411.912 ωφελούμενοι εκ των οποίων: 108.155 χιλιάδες παιδιά 

ηλικίας 15 ετών και κάτω,  17.957 χιλιάδες άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 213.566 χιλιάδες 

γυναίκες.  

 Μόνο τρόφιμα έλαβαν συνολικά 5.000 χιλιάδες άτομα που είναι είτε μετανάστες αλλοδαπής 

προέλευσης είτε  μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

όπως οι Ρομά) και  727 άτομα με αναπηρία. 

 

     ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Η πιστοποίηση της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος ολοκληρώθηκε στις 24.10.2016  

 Ενεργοποιήθηκε η Ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://teba.eiead.gr/ 

 Τροποποιήθηκε το Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Ενεργειών (ΦΕΚ 770/Β΄/30-04-2015) που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΕΒΑ, σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. 48512/3922/21-10-16 (Β’3459)  

 Παρετάθη το Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο των Κεντρικών και των Αποκεντρωμένων 

Προμηθειών (Υ.Α. υπ’αριθμ. 46856/3781/13-10-16 (Β’4171)). 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για το 2017 

Μελέτες: 

 Μέχρι το τέλος  Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί τηλεφωνική έρευνα με ερωτηματολόγιο προς 

τους ωφελούμενους και προς τις Κοινωνικές Συμπράξεις. Πρόκειται για έρευνα που διεξάγει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη μέλη μέσω των Διαχειριστικών Αρχών. 

 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση 

της συνεισφοράς του προγράμματος ΤΕΒΑ στην άρση της διατροφικής επισφάλειας, στην 

επίτευξη της επιθυμητής διατροφικής πρόσληψης σύμφωνα με τις συστάσεις και στην 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων.  

 

Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Συντονισμού  

Η Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 

Β΄770/30.04.2015) όπως ισχύει, έχει ανακοινώσει τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του 

ΤΕΒΑ. Το εν λόγω θα είναι διαθέσιμο μέσω του υπάρχοντος ιστότοπου του ΤΕΒΑ και στόχος είναι να 

αποτελέσει σημείο επαφής μεταξύ των Κοινωνικών Συμπράξεων όπου θα ανταλλάσσονται καλές 

πρακτικές, θα συζητούνται προβλήματα, θα προτείνονται θέματα συναντήσεων ώστε να υπάρχει 

διάχυση της πληροφορίας και ευρεία ενημέρωση.  

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
http://teba.eiead.gr/

