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Περίληψη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2018 

 

Τον Ιούνιο του 2019 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 2018. 

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 2018 είναι τα εξής: 

 

 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ  

Η Ελλάδα ακολουθεί αυστηρή προσέγγιση, βασισμένη σε οικονομικά κριτήρια, για τον προσδιορισμό 

της ομάδας στόχου.  

Για το λόγο αυτό από τον Ιούνιο 2017 έγινε διασύνδεση του ΤΕΒΑ με το 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, 

της Αναπληρώτριας Υπουργού ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ), 

ώστε κάθε δικαιούχος του επιδόματος ΚΕΑ να μπορεί να εισέρχεται στην σχετική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα και να δηλώνει την επιθυμία του να είναι και ωφελούμενος του ΤΕΒΑ. 

Οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 ήταν 452.840 μέλη. 

 

  

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ και ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Αναφορικά με τις Κεντρικές Προμήθειες μέχρι το τέλος του 2017 είχε διανεμηθεί ένα ποσοστό περίπου 

95% του συνόλου των προϊόντων της πράξης των  Κεντρικών Προμηθειών, στο σύνολο της Επικράτειας. 

Κατά το 2018 διενεμήθησαν νωπό κρέας (μοσχάρι και χοιρινό) σε όλη την Επικράτεια καθώς και 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης έγιναν αναδιανομές σε προϊόντα ΒΥΣ και είδη παντοπωλείου. 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Κατά τη διάρκεια του 2018 σχεδόν το σύνολο των Κοινωνικών Συμπράξεων (ΚΣ) διένειμαν μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων φρέσκων, νωπών, παντοπωλείου και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και σχολικά είδη για τα παιδιά. 
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Οι διανομές, από τις περισσότερες Κοινωνικές Συμπράξεις, πραγματοποιήθηκαν με συχνότητα μία 

φορά ανά δίμηνο. Διανεμήθηκαν πανελλαδικά 63 διαφορετικά τρόφιμα και 23 είδη Βασικής Υλικής 

Συνδρομής. 

Ειδικά στην Ελλάδα, γεγονός που έχει επισημανθεί από την Ε.Ε, διανέμονται νωπά τρόφιμα (κρέατα, 

πουλερικά, γαλακτοκομικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και αυγά) 

Μόνο ένα μικρό ποσοστό 7% των Κ.Σ. δεν κατάφεραν να διανείμουν προϊόντα από τους Διαγωνισμούς 

τους διότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κάποιων διακηρύξεων που οφείλονται σε  

ενστάσεις, άγονους διαγωνισμούς, προσφυγές κτλ. 

Να σημειώσουμε ότι έγινε διανομή προϊόντων ΒΥΣ σε άστεγους τριών ΚΣ (Π.Ε. Βορείου Τομέα/Δήμος 

Αμαρουσίου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα/Δήμος Θεσσαλονίκης και Περιφέρεια Κρήτης) και 

επίσης προωθήθηκαν, κυρίως νωπά τρόφιμα και εναπομείνασες ποσότητες ειδών παντοπωλείου 

(φασόλια, φακές, ρύζι, μακαρόνια κτλ), σε δομές συσσιτίων για άστεγους. 

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ26/οικ./54796/531/21.11.2017 «Κατανομή προϋπολογισμού για τη 

χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ)» έγινε νέα κατανομή προϋπολογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, για την επιλέξιμη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019 

ανερχόμενη στο συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα δύο εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα πέντε 

χιλιάδων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€162.645.084,80) και Πρόσκληση της 

Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) με Α.Π.:Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 για υποβολή χρηματοδοτικών 

προτάσεων προς έγκριση. Μέχρι τον τέλος του έτους 2018, είκοσι εννέα (29) από τις πενήντα επτά (57) 

ΚΣ είχαν ήδη υποβάλλει στην ΔΑ για προέγκριση, σχέδια Διακηρύξεων Ανοικτών Δημόσιων Διεθνών  

Διαγωνισμών για την προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ.    

 

 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Βασικό στοιχείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί η παροχή στους ωφελούμενους 

Συνοδευτικών Μέτρων. Ως Συνοδευτικά Μέτρα ορίζονται οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και 

βιώσιμο τρόπο. 

Τα συνοδευτικά μέτρα παρακολουθούνται μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο δημιουργήθηκε για το 

λόγο αυτό και στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι δράσεις (ατομικές, ομαδικές και δημοσιότητας) που 

υλοποιούν οι φορείς. 
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Σύμφωνα με τα αρχεία της Διαχειριστικής Αρχής μέχρι το τέλος του 2018 είχαν ωφεληθεί από 

συνοδευτικές δράσεις περίπου 120.000  άτομα ενώ οι δράσεις δημοσιότητας έχουν απευθυνθεί 

συνολικά σε 380.000 άτομα με φυλλάδια, δελτία τύπου και άλλο ενημερωτικό υλικό. 

Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα που υλοποιήθηκαν είναι τα εξής: 

• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών και 

ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες. 

• Διατροφικές συμβουλές και συμβουλές υγιεινής διατροφής 

• Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού 

• Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ). 

• Κοινωνικά φροντιστήρια, πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.  

 

 

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΣΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΒΙΚΗ Α.Ε. 

Ο ένας εκ των προμηθευτών κρέατος, η εταιρεία ΒΙΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε την εκτέλεση της σύμβασης τον 

Μάιο του έτους 2017 και παρέδωσε κρέας έως και τον Μάιο του έτους 2018, με μία συμφωνημένη 

δίμηνη διακοπή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2017 (για λόγους δημόσιας υγείας λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών στην Ελλάδα και της ευπάθειας του νωπού προϊόντος) και μία δεύτερη 

διακοπή τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάρτιο 2018 λόγω οικονομικών προβλημάτων του και 

προσωρινής αδυναμίας του να εκτελέσει την σύμβαση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018, έκτοτε δε με ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την ΔΑ, ο προμηθευτής 

δήλωσε οριστική αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης λόγω οικονομικών προβλημάτων. Εν τέλει ο 

προμηθευτής πτώχευσε με ημερομηνία παύσης πληρωμών την 31/05/2018.  

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ 

Επίσης και για το 2018 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 αυτές 

προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής που διαμόρφωσε και 

δημοσίευσε η Διαχειριστική Αρχή. Σύμφωνα με αυτή, 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.    
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 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης των διανομών προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος 

δημιουργήθηκε το 2016 και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Μαρτίου 2017, η εφαρμογή «Λογισμικό 

Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης» μέσω της οποίας παρακολουθείται  η κεντρική αποθήκη 

έκαστου Δικαιούχου της πράξης των αποκεντρωμένων προμηθειών 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 έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης παρακολούθηση των διανομών και παρακολούθηση 

και απολογισμός των  ποσοτήτων που διανεμήθηκαν, καθώς και των αποθεμάτων (λεπτομέρειες για 

την εφαρμογή του «Λογισμικού Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης» έχουν παρατεθεί στην 

επισκόπηση υλοποίησης της Ετήσιας Έκθεσης του 2016). Στο λογισμικό χρειάστηκε να γίνουν 

περαιτέρω παραμετροποιήσεις ώστε να είναι περισσότερο ευέλικτο, ασφαλές και να εξασφαλίζεται η 

καλύτερη παρακολούθηση των διανομών. Επιπλέον έχει τεθεί σε εφαρμογή 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. 

  

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Η Τεχνική Βοήθεια (ΤΒ) του Προγράμματος υλοποιείται μέσω των εξής Πράξεων Τεχνικής βοήθειας: 

• Την 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 συνολικό 

προϋπολογισμό, μετά την τροποποίηση της, σε 466.000€. Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω 

ΤΒ για θέματα που αφορούν στην διαχείριση, παρακολούθηση, δημοσιότητα,  πληροφόρηση  για την 

υλοποίηση του Προγράμματος αλλά και για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Κ.Σ. 

αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου. Το 2018 ολοκληρώθηκε το οικονομικό 

αντικείμενο της Πράξης. 

• Την 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 συνολικό 

προϋπολογισμό 1.000.000€. Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω ΤΒ 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 από την Διαχειριστική Αρχή. Το 2018 κάλυψε τις εκδηλώσεις που έγιναν για το Εθνικό 

Δίκτυο Συντονισμού Φορέων του ΕΠ, Τεχνικά Σεμινάρια όπως και εν γένει διοικητική και λειτουργική 
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υποστήριξη της Δ.Α. Η Δ.Α σκοπεύει στην αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης της ΤΒ2017 κατά 

2.500.000€ και παράταση αυτής μέχρι 31/12/2023 ώστε να καλυφθούν δαπάνες που θα προκύψουν 

μέχρι τη λήξη του ΕΠ. 

  

 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   

Μέσα στο 2018 οργανώθηκαν τα εξής τεχνικά σεμινάρια: 

• 28/03/2018: τεχνικό σεμινάριο που αφορούσε στη συμπλήρωση δύο δελτίων στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (το «Δελτίο 

Ενεργειών Ωρίμανσης & Υποχρεώσεων» και το «Δελτίο Επίτευξης Δεικτών»). 

• 28/09/2018: τεχνικό σεμινάριο όπου παρουσιάστηκε το νέο λογισμικό / πλατφόρμα  των 

συνοδευτικών μέτρων που προμηθεύτηκε η Δ.Α. για την παρακολούθηση και διαχείριση της 

υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων των Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στο σύνολο 

τους. 

• 13/12/2018: συνάντηση εργασίας με τους υπεύθυνους υλοποίησης των ΚΣ, με κύριο θέμα τα 

σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα μετά από τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων. 

 

 

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ:  

Στην διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις του δικτύου: 

 27/03/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού των φορέων 

υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους. 

Παρουσιάστηκαν δύο θέματα:  «Εθελοντισμός» και «Σπατάλη Τροφίμων» τα οποία θεωρήσαμε ότι 

είχαν ενδιαφέρον για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος του 

ΤΕΒΑ. Έγιναν παρουσιάσεις από ξένους και ελληνικούς φορείς που ασχολούνται με τα δύο αυτά 

θέματα και έγιναν συζητήσεις με τους παρευρισκόμενους υπεύθυνους υλοποίησης από έκαστη Κ.Σ. για 

το πως θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την σχετική τεχνογνωσία με το καλύτερο δυνατό τρόπο στην 

υλοποίηση του Προγράμματος του ΤΕΒΑ. 

Παρουσιάσεις: 

 Dolezalova Jitka – FEAD Network overview 2018 

 Ε.Λαμπριτζή_Έρευνα ΚΣ 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Σπ.Ψύχας/Εθελοντισμός, Ματσούκα / Be there for somebody else, Ruitinga 

Charlotte / Volunteering Presentation, Ε. Σκουτέλη/Εθελοντισμος, Civico – CEV/Volunteers-

windmills-SUM 
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 ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Boroume /Μπορούμε-σπατάλη τροφίμων  

(video: https://www.youtube.com/watch?v=HVGbqYtvp64&feature=youtu.be),  J.Vandershic/ 

FoodBanks_FoodWaste, Ruitinga Charlotte/Food Waste Presentation,  Δ.Νέντας/ Τράπεζα 

Τροφίµων – Δοµή και Προοπτικές στην Ελλάδα.  

 27/09/2018 πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του δικτύου συντονισμού φορέων που 

υλοποιούν το ΕΠ όπου πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Ο ευεργετικός ρόλος της 

ψυχικής ανθεκτικότητας» και  παρουσιάστηκε από τους συνεργάτες της Μ.Κ.Ο. «Ελληνική Εταιρία 

Θετικής Ψυχολογίας» (Ε.Ε.ΘΕ.ΨΥ. www.positiveemotions.gr). 

 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για το 2019 

 ΕΡΕΥΝΕΣ Ολοκλήρωση της έρευνας «Μελέτη Επιπτώσεων Διατροφής» από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έχει σαν στόχο 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. Υπήρξαν 

καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της έρευνας λόγω τεχνικών θεμάτων που αντιμετώπισε το ΓΠΑ. 

  

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 Συνολικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια διανεμήθηκαν τρόφιμα ύψους 9.640,33 τόνων, ΒΥΣ 

συνολικής αξίας ύψους €2.923.408,10 και διανεμήθηκαν 2.573.773 γεύματα μέσω συσσιτίων. 

Παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία ομάδων ατόμων που εξυπηρετήθηκαν από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του 2018 και έλαβαν τρόφιμα και είδη ΒΥΣ. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 

452.840 ωφελούμενοι εκ των οποίων: 102.979 χιλιάδες παιδιά ηλικίας 15 ετών και κάτω,  27.107 

χιλιάδες άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 225.953 χιλιάδες γυναίκες.  

 Η Ε.Υ Αρχή Πιστοποίησης και σύμφωνα με τις καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) δαπάνες, υπέβαλε τα αντίστοιχα αιτήματα στην Ε.Ε ύψους 

€36.867.818,79.- 
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 Σύνοψη των παρατηρήσεων των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 

13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 

 

Απολογισμός ΤΕΒΑ 2018 ΠΕ Καβάλας 

Κατά το έτος 2018 και έως 31.12.2018 εκτελέστηκαν στο σύνολο τους οι συμβάσεις των 5 αναδόχων 

του συμπληρωματικού διαγωνισμού με την παραλαβή του συνόλου των τροφίμων και των ειδών ΒΥΣ. 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3 διανομές εκ των οποίων οι 2 που αφορούσαν στον συμπληρωματικό 

διαγωνισμό και 1 σε αναδιανομή προϊόντων του 1ου διαγωνισμού. Για την ενημέρωση των δικαιούχων 

χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την 

παραλαβή των προϊόντων. 

Κατά το έτος 2018 καταρτίστηκε η μελέτη προμήθειας τροφίμων και ειδών ΒΥΣ για τη νέα πράξη 2018 – 

2019 και το Δεκέμβριο του 2018 λάβαμε προέγκριση δημοπράτησης από τη Δ.Α. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι δύο συναντήσεις του Εθνικού Δικτύου που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2018 είχαν θετικά 

οφέλη καθώς επίσης και η τεχνική συνάντηση που αφορούσε στη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια 

όργανα. Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού 

αντικειμένου αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν προς όφελος των δικαιούχων του ΤΕΒΑ. 

Πεξαρά Τέρυ /Υπεύθυνη Έργου 

 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής  Υλικής 

Συνδρομής για το FEAD» για το έτος 2018 ΠΕ Τρικάλων 

Πράξη ένταξης  

Με την αριθμ. 616/13-06-2018 πράξη ένταξης εγκρίθηκε η πράξη για το έτος 2018-2019 της Κοινωνικής 

Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» με επικεφαλή εταίρο 

τον Δήμο Τρικκαίων. 

Ωφελούμενοι ΤΕΒΑ  

Τον Ιανουάριο του 2018 οι  ωφελούμενες οικογένειες ανερχόταν στις 3355 οικογένειες ενώ τον 

Δεκέμβριο οι ωφελούμενες οικογένειες ήταν 5379.  

Διανομές αποκεντρωμένων προμηθειών – Διαγωνισμοί  

Το 2018 ο Δήμος Τρικκαίων διενέργησε διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ ενώ δεν 

πραγματοποιήθηκε καμία διανομή. 

Συνοδευτικά μέτρα 

Υλοποιήθηκε συνοδευτικό μέτρο που αφορά την παροχή υπηρεσιών αθλητικών δραστηριοτήτων και 

κυκλοφοριακής αγωγής στους ωφελουμένους. 

Οικονομικά και στατιστικά στοιχεία   

Παρατηρήθηκε ποσοστό αύξησης του αριθμού των αιτήσεων και των ωφελουμένων. 

Παρούσα Φάση 
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Στην παρούσα φάση ο Δήμος Τρικκαίων συμβασιοποίησε το υπόλοιπο του αδιάθετου προϋπολογισμού 

της πράξης 2015-2016 ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διανομές ενώ η πράξη 2018-2019 βρίσκεται στη 

φάση του προσυμβατικού ελέγχου. 

Προγραμματισμένες ενέργειες για το 2019 

Το 2019 και μετά την παραλαβή των προϊόντων η Κοινωνική Σύμπραξη θα πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον δύο διανομές μηνιαίως. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΒΑ 2018 

Κατά το έτος 2018 και έως 31/12/2018 εκτελέστηκε η (1) από τις συνολικά πέντε συμβάσεις των 

αναδόχων που αφορούσε σε διανομές τροφίμων. Πραγματοποιήθηκαν (2) διανομές τροφίμων στους 

δήμους – εταίρους της σύμπραξής μας. 

Για την ενημέρωση των δικαιούχων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή προϊόντων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο συναντήσεις του Εθνικού Δικτύου που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 

2018 είχαν θετικά οφέλη κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/Α. ΑΡΓΥΡΗ  

  

Ετήσια έκθεση  υλοποίησης του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καρδίτσας 

Κατά το έτος 2018 είχαμε τη διακήρυξη συμπληρωματικού διαγωνισμού (2015–2016) και 

υπογράφτηκαν δύο συμβάσεις, μία για νωπά προϊόντα (5-12-2018) και μία για είδη παντοπωλείου και 

Β.Υ.Σ. (29-11-2018). 

      Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν έντεκα συνολικά διανομές 

 Για την ενημέρωση τους χρησιμοποιήθηκε κάθε δυνατό μέσο ( Δελτίο τύπου, sms σε κάθε δικαιούχο). 

Όλες οι διανομές τόσο στο Δήμο Καρδίτσας όσο και στους εταίρους ολοκληρώθηκαν ομαλά και υπήρξε 

πολύ καλή συνεργασία με τους δικαιούχους του προγράμματος. 

Φροντίζουμε η μεταφορά των προϊόντων στους εταίρους να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται ποιοτικά τα προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για το χώρο διανομής. 

Η υπεύθυνη υλοποίησης έργου/ Ε. Ευαγγελίδου   

 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ/ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ «ΣΥΝΟΧΗ» 

«Έκθεση υλοποίησης  προγράμματος ΤΕΒΑ έτους  2018» 

Το έτος 2018 ήταν κρίσιμο έτος για την υλοποίηση του έργου της προμήθειας και της διανομής 

ειδών  της επισιτιστικής και υλικής συνδρομής, των αποκεντρωμένων προμηθειών που υλοποίησε η 

σύμπραξή μας στο Βόρειο Έβρο. 
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Ωφελήθηκαν οι πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε όλες τις κοινότητες και  αστικά κέντρα των 

Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου που αριθμούν συνολικά τις πενήντα και οι περισσότερες αυτών 

πάνω στη συνοριακή γραμμή , με απόσταση από τον κεντρικό Δήμο έως και πενήντα χιλιόμετρα.  Ο 

πληθυσμός αυτών των κοινοτήτων μετακινείται δύσκολα καθώς πολλοί εξ αυτών είναι άτομα τρίτης 

ηλικίας και με μηδενική σχεδόν  δυνατότητα να μετακινούνται λόγω και της οικονομικής επιβάρυνσης 

που αυτό συνεπάγεται. 

Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες διαμόρφωσαν ένα  προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους πλαίσιο διανομών 

όπου τα διανεμόμενα αγαθά έπρεπε να φτάνουν στους ωφελούμενους με μέριμνα του Δήμου, με την 

απασχόληση τόσο μεταφορικών μέσων και υπαλλήλων όσο και με τη διαμόρφωση «συνταγών» που να 

εμπεριέχουν αρκετή ποικιλία ώστε  να είναι δελεαστικά και  να  εξισορροπούν τα  αυξημένα 

κόστη   διανομής   σε ανθρωποώρες, καύσιμα  και μέσα. 

Επίσης η πολυπλοκότητα των διοικητικών κανόνων που διέπουν την διακήρυξη και την προμήθεια 

ειδών   στους ΟΤΑ και οι  νομοθετικές τροποποιήσεις στο σχετικό νόμο επέφεραν μεγάλη καθυστέρηση 

στις διαδικασίες συμβασιοποίησης αυτών , με αποτέλεσμα να υποχρεωθούμε να υλοποιήσουμε τις 

διανομές προς τους ωφελούμενους σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Συνέπεια αυτού ήταν 

περιορισμένος αριθμός διανομών και ενισχυμένες ποσότητες κατά είδος ανά ωφελούμενο, σε αρκετές 

περιπτώσεις και  νωπών τροφίμων που έπρεπε να καταναλωθούν άμεσα. 

            Οι  προαναφερόμενες  ιδιαιτερότητες επέφεραν περιορισμούς στη διάθεση έτσι ώστε να 

υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός αδιάθετων ποσοτήτων νωπών τροφίμων   που προκειμένου να 

αποφευχθεί η καταστροφή τους  προωθήθηκαν σε συσσίτια απόρων. 

            Γενικότερα η πρώτη περίοδος εφαρμογής έκλεισε θετικά για την σύμπραξή μας και στο τέλος 

του έτους προχωρήσαμε στη διαδικασία της προκήρυξης και των υπολοίπων που προέρχονταν από το 

χρηματικό περίσσευμα  των εκπτώσεων επί των συμβάσεων των προμηθευτών 

Όσον αφορά την υλοποίηση των υποστηρικτικών μέτρων που σχεδιάσθηκαν και υλοποιήθηκαν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους από τα υπηρεσιακά στελέχη και σε συνεργασία με τα κέντρα Κοινότητας, 

παραρτήματα Ρομά αυτών ,στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου επικεντρώθηκαν σε δράσεις 

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και  γενικότερα γνωριμίας της ιστορίας και των εθίμων του τόπου μας 

ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στον κοινωνικό τους περίγυρο και  να   ενισχυθεί η συμμετοχή 

τους σε ανάλογα δρώμενα. 

Επίσης στο θέμα της υποστήριξης της σχολικής  φοίτησης  και της παρακολούθησης των 

μαθημάτων  παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, 

μέσα από κοινωνικά φροντιστήρια, λογοθεραπεία και επιμορφωτικά προγράμματα. 

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των εθελοντών  σε αυτό των τομέα που συντονίζoνται από το 

γραφείο Εθελοντισμού του Δ. Ορεστιάδας. 
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Η εμπειρία και η τεχνoγνωσία που αποκτήθηκε κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης πιστεύουμε ότι θα 

διευκολύνει την καλύτερη διεξαγωγή της δεύτερης φάσης προς όφελος κυρίως των επωφελούμενων 

αλλά και της διοικητικής παρακολούθησης του έργου. 

  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΤΗΣ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 40 Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη 40, Π.Ε. Κ. Τ. της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της ένταξης στην Πράξη, 

συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.387.420,06 € για την προμήθεια τροφίμων 

και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, προκήρυξε δύο Διεθνείς Ηλεκτρονικούς Ανοικτούς Μειοδοτικούς 

Διαγωνισμούς (αριθμ. διακηρύξεων 14/2016 και 2/2017). 

Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, συμβασιοποιήθηκε σχεδόν το σύνολο των 

ειδών: είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδο, βρεφικές τροφές, φέτα, τυρί, είδη οπωροπωλείου (μήλα-

λάχανα), νωπό κοτόπουλο, βόειο κρέας, ΒΥΣ, βρεφικά είδη και είδη ατομικής υγιεινής. 

Σε συνέχεια της πρώτης διανομής (Δεκέμβριος 2017), κατά τη διάρκεια του 2018: παραλήφθηκε το 

100% των ποσοτήτων των ειδών, που διανεμήθηκε πλήρως και με τακτική ροή, σε 5 διανομές και 2 

αναδιανομές στους 8 Κοινωνικούς Εταίρους της Σύμπραξης. 

Τα ενεργά ωφελούμενα άτομα ύστερα από τη  διασύνδεση με το ΚΕΑ ανήλθαν με διαρκή αύξηση ως 

8.500, γεγονός που δημιούργησε δυσχέρειες σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (5.500 άτομα) και το 

χαμηλό ποσό του προϋπολογισμού. 

Οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για τον ακριβή τόπο και χρόνο διανομής των προϊόντων, με κάθε 

πρόσφορο μέσο (Δελτίο τύπου, sms, προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 

του φορέα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Παράλληλα, τηρήθηκαν οι κανόνες δημοσιότητας. 

Η δε απορρόφηση ανήλθε περίπου στο 80%, του συνόλου των διανεμόμενων προϊόντων από τους 

ωφελούμενους, με τα αδιάθετα των νωπών ειδών να προωθούνται άμεσα από τους Εταίρους μας σε 

Δομές Συσσιτίου, προκειμένου να μετατραπούν σε γεύματα. 

Η δικτύωση, ο συντονισμός και η συνεργασία με τους Κοινωνικούς μας Εταίρους υπήρξε άμεση και 

ουσιαστική ως προς την ουσιαστική παρέμβαση για την εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπιση των 

όποιων ειδικών αναγκών προέκυψαν. 

Η Υλοποίηση της Πράξης συνεχίζεται και το έτος 2019, με τις αναδιανομές των αποθηκευμένων ειδών 

από τους Εταίρους μας. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου/Π. Πανοσκάλτσης 

  

Κ.Σ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ» 

Η Κ.Σ με διακριτικό τίτλο “Αλληλεγγύη στη Π.Ε Δράμας” εντάχθηκε στην Πράξη “Α.Π. Τροφίμων και ΒΥΣ 

2015 – 2016”, του Ε.Π. “ΕΒΥΣ” του ΤΕΒΑ. 
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Από τον Οκτώβριο 2016, μετά από διενέργεια των προβλεπόμενων ενεργειών στο πλαίσιο της ανωτέρω 

Πράξης έχουν ολοκληρωθεί  2 Ηλεκτρονικοί  Δημόσιοι Ανοικτοί Διεθνείς Μειοδοτικοί Διαγωνισμοί και 

έχει υλοποιηθεί επιτυχώς το 90% του προγράμματος διανομών και συνοδευτικών μέτρων. 

Συγκεκριμένα, έχει διανεμηθεί έως σήμερα ποσοστό 100% ευαλλοίωτων ειδών και 90% τροφίμων 

μακράς διάρκειας και ΒΥΣ. Προγραμματίζονται διανομές για τον Απρίλιο του 2019 και αναδιανομή τον 

Ιούνιο του 2019 για την κάλυψη του 100%. 

Τον Δεκέμβριο 2018 λάβαμε έγκριση για διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού  για την Πράξη “Α.Π. Τροφίμων και ΒΥΣ 2018 – 2019”. 

Ο Δήμος Δράμας έχει ήδη προχωρήσει τις διαδικασίες για την διενέργεια 3ου Διαγωνισμού  από την 

Πράξη “Α.Π. Τροφίμων και ΒΥΣ 2015 – 2016”, με στόχο την απορρόφηση του υπολοίπου ποσού προς 

όφελος των ωφελουμένων. 

Η Κ.Σ. εξυπηρετεί  σήμερα 1.379  ωφελούμενες μονάδες, 2.740 μέλη, με ποσοστό προσέλευσης 

περίπου 80% ανά διανομή. Η ενημέρωση των ωφελούμενων πραγματοποιείται με ανακοινώσεις –

Δελτία Τύπου & αποστολή sms, για την ημέρα και ώρα προσέλευσης στα σημεία διανομής, για τα είδη 

και τις ποσότητες. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου/Α. Στεργιοπούλου 

 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΤΕΒΑ για την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας  για τις πέντε (5) από τις έξι Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες είναι 

Δικαιούχος: ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ και ΠΕ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. 

Για το έτος 2018 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις πέντε (5) Κοινωνικές Συμπράξεις/ 

Περιφερειακές Ενότητες πραγματοποίησε αναδιανομές των εναπομεινάντων αποκεντρωμένων 

προμηθειών του ΕΠ ΤΕΒΑ από την Πράξη 2015-2016, με είδη προσωπικής υγιεινής και είδη οικιακού 

καθαρισμού  πρώτης ανάγκης, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που είχαν ανάγκη και δικαίωμα λήψης 

της βοήθειας αυτής, υπό την εποπτεία και υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι προσήκοντες ωφελούμενοι έλαβαν την υλική βοήθεια χωρίς καμία εξαίρεση ή 

αποκλεισμό και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δύο Συνοδευτικές Δράσεις υποστήριξης των ωφελουμένων. Η πρώτη 

δράση αφορούσε συμβουλευτική οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού και η δεύτερη δράση 

συμβουλευτική ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα. Πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις αυτές με στόχο τη 

στήριξη, τη βοήθεια και την κοινωνική ενσωμάτωση, των ωφελούμενων στα θέματα αυτά. 

Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο, για το έτος 2018, πιστοποιήθηκε το 85% του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού και στο α΄ τρίμηνο του 2019 το υπόλοιπο, φτάνοντας στο 100%. 
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Τέλος, το 2018 διακηρύχθηκαν τρεις προκηρύξεις για Τρόφιμα και ΒΥΣ, για το σύνολο του 

Προϋπολογισμού της πράξης ΕΠ ΤΕΒΑ ΙΙ 2018-2019 και αυτή την περίοδο βρίσκονται στο στάδιο 

επιλογής αναδόχων και συμβασιοποίησης. 

Υπεύθυνοι Υλοποίησης: Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ/Γ. Παπαδόπουλος,  ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Τ./ Α. Τομπουλίδου, ΠΕ 

ΚΙΛΚΙΣ/Κ. Σιδηροπούλου, ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ/ Β. Βαφειάδης και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ Ε. Δαρείου  

 

  

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΣ 

ΠΕ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Το έτος 2018 η ΚΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς εντός του έτους 2017 τις 

παραλαβές και τις διανομές Τροφίμων και ΒΥΣ του 1ου Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», 

προχώρησε σε αναδιανομές προς τους ωφελούμενους με σκοπό την απορρόφηση των ειδών που 

έμειναν αδιάθετα. 

Παράλληλα τον Μάιο του 2018 προχώρησε στη διαδικασία διακήρυξης 2ου Επαναληπτικού 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Μειοδοτικού Διαγωνισμού Τροφίμων και ΒΥΣ  ποσού 

1.065.099,03 € για την ανάδειξη προμηθευτών, την παραλαβή αγαθών και την διανομή τους στους 

ωφελούμενους. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε και υπογράφηκαν συμβάσεις με τους 

προμηθευτές στις 26/11/2018. Οι διανομές αυτών των ειδών προγραμματίζονται από την ΚΣ εντός του 

έτους 2019. 

Επίσης πραγματοποιείται και ο προγραμματισμός των Συνοδευτικών δράσεων που θα παρασχεθούν 

προς όλους τους ωφελούμενους. 

Στα πλαίσια επίσης της δημοσιότητας εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες με σκοπό την 

ενημέρωση και την προβολή του προγράμματος. 

Τον Μάρτιο του 2018 η Σύμπραξη μας υπέβαλε πρόταση και εντάχθηκε με την υπ’ άριθμ. 618/13-6-

2018 Απόφαση Ένταξης, συνολικού προϋπολογισμού 3.538.603,20€,  στη νέα πράξη με τίτλο 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου/ Ο. Μαρούγκα 

  

 

Αξιολόγηση προγράμματος ΤΕΒΑ που υλοποιήθηκε από την ΠΕ Θεσσαλονίκης Ανατολικό Τμήμα. 

Σχετικά με την υλοποίηση του άξονα «διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής» το 2018 

πραγματοποιήθηκαν 7 Διανομές ΤΕΒΑ.  Ο αριθμός των ωφελούμενων νοικοκυριών από 8.204 αυξήθηκε 
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σε 11.171 έως το τέλος του 2018. Ο μέσος όρος των ωφελούμενων νοικοκυριών (αιτήσεων) που 

παρέλαβαν ανέρχεται στις 6.274 αιτήσεις και το ποσοστό απορρόφησης στο 62,77 %.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μία διανομή που αφορούσε Βρεφικά είδη σε ωφελούμενα νοικοκυριά με 

συγκεκριμένα κριτήρια. Παρέλαβαν συνολικά 441 ωφελούμενα νοικοκυριά από 469, ποσοστό 

94,03%. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε και μια διανομή με Σχολικά είδη σε ωφελούμενα νοικοκυριά 

με συγκεκριμένα κριτήρια. Παρέλαβαν συνολικά 1.364 ωφελούμενα νοικοκυριά από 1.707, ποσοστό 

79,91%.  Τέλος, πραγματοποιήθηκε και μια διανομή σε 500 αστέγους με προϊόντα προσωπικής 

υγιεινής. 

Σχετικά με τον άξονα των  συνοδευτικών μέτρων για το έτος 2018 ωφελήθηκαν 1.513 αιτήσεις 

δικαιούχων και πραγματοποιήθηκαν 2.070 ατομικές συνεδρίες ωφελούμενων. Αναλυτικότερα, 

Κοινωνικοί Επιστήμονες : 472 ωφελούμενοι (ατομικές συνεδρίες) και 42 ωφελούμενοι (ομαδικές 

συνεδρίες, δηλαδή 7 ωφελούμενοι επί 6 συνεδρίες), Διατροφολόγος: 486 ωφελούμενοι, Νομικός: 858 

ωφελούμενοι, Εργασιακοί σύμβουλοι:  254 ωφελούμενο. Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι οι 

εργασιακοί σύμβουλοι που εξυπηρετούν παραπομπές από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΒΑ 

ωφελουμένων του προγράμματος δεν καλύπτονται μισθοδοτικά από το πρόγραμμα. Επιπρόσθετα από 

το επιστημονικό προσωπικό του προγράμματος σχεδιάστηκαν και συντάχθηκαν 3 εκπαιδευτικά 

εργαστήρια με θέματα που προέκυψαν από διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών με χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης το 2019. 

Από τους αναφερόμενους 1.513 ωφελούμενους: 1.134 είναι ο συνολικός αριθμός των αιτούντων, και 

379 είναι το πλήθος των μελών μιας αίτησης. Επιπλέον, 650 ήταν άγαμοι, 523 έγγαμοι, 248 

διαζευγμένοι, 32 σε διάσταση και 60 χήροι. Τέλος, 627 ήταν άνδρες και 886 γυναίκες όπως προκύπτει 

από την στατιστική αποτύπωση της κοινωνιολογικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε για το έτος 2018. 

Συμπερασματικά το πρόγραμμα διαχειρίστηκε αύξηση των νοικοκυριών για το 2018 και μετά από 

αξιολόγηση των αδυναμιών υλοποίησης έγιναν σχετικές προβλέψεις στις προκηρύξεις των διεθνών 

διαγωνισμών για την προμήθεια τροφίμων και υλικών βασικής συνδρομής με στόχο την ποιοτική 

αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων. Στα συνοδευτικά μέτρα λήφθηκαν υπόψη οι 

κοινωνιολογικές μελέτες του 2017 και σχεδιάστηκαν επιπλέον προγράμματα με εστίαση στην ομαδική 

συμβουλευτική για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των περιστατικών 

κοινωνικής ένταξης. Τέλος η προσέγγιση και στήριξη των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ γίνεται  με ολιστικό 

τρόπο από συνολικά τις κοινωνικές υπηρεσίες των  εταίρων της Σύμπραξης και όχι μόνο με το 

προσωπικό που καλύπτει μισθοδοτικά το πρόγραμμα. 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη «Συνεργασία στη Ροδόπη» στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Κομοτηνής ως 

επικεφαλής εταίρος και οι Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών, υλοποίησε το σύνολο των 

δράσεων που προβλεπόταν για το 2018, με βάση των οδηγό εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

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 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

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

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ. Η υλοποίηση του έργου για 

το 2018 πραγματοποιήθηκε ομαλά μετά από προγραμματισμό των διανομών, 6 σε αριθμό, έτσι ώστε η 

συχνότητά τους να είναι προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Τα προϊόντα σε κάθε διανομή είχαν 

μεγάλη ποικιλία για να ανταποκρίνονται κατά το μέγιστο στις ανάγκες των ωφελουμένων. Η 

ενημέρωση προς όλους τους εταίρους ήταν συνεχής και η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς 

ήταν άριστη με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. 

Παράλληλα με τις διανομές υλοποιούνται τα συνοδευτικά μέτρα της Πράξης από τους εταίρους της 

Κοινωνικής Σύμπραξης, που ενδεικτικά αφορούν σε: 

•           Συμβουλές υγιεινής διατροφής και διαβίωσης 

•           Παροχή νομικών, φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης οικογενειακού 

προϋπολογισμού 

•           Προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, στήριξης και ένταξης 

•           Δράσεις εργασιακής ένταξης 

•           Δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

•           Καταπολέμηση της σχολικής διαρροής/Κοινωνικό φροντιστήριο 

Απόρροια αυτών ήταν η μεγάλη ανταπόκριση των ωφελούμενων καθώς και η θετική συνολική εικόνα 

στην τοπική κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι το πρόγραμμα έως σήμερα υλοποιήθηκε 

με επιτυχία. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου/Α. Τσάτσικου 

  

Ετήσια Έκθεση 2018 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Λέσβου 

Η Κοινωνική Σύμπραξη της ΠΕ Λέσβου αποτελείται από δεκαεννέα (19) εταίρους. Επικεφαλής Εταίρος / 

Κύριος Δικαιούχος αυτής είναι ο Δήμος Λέσβου. 

Η ΚΣ - η οποία εξυπηρετεί ωφελουμένους του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της χώρας – δημιούργησε 

ένα αποτελεσματικό σύστημα διανομής, το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) σημεία διανομής – 

ένα ανά πρώην Καποδιστριακό Δήμο. Στη διανομή των ειδών σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα στελέχη των 

δεκατριών (13) δομών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Για την ενημέρωση των ωφελουμένων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε ΜΜΕ, 

αποστολή sms, κτλ), ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των 

διανεμομένων ειδών. 

Κατά τις διανομές, δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους δυσλειτουργία, ούτε και δυσαρέσκεια ή /και 

παράπονο από την πλευρά των Ωφελουμένων. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, η συνεργασία με 

τους Υπευθύνους των λοιπών εταίρων ήταν άψογη, ενώ η συνεργασία με την Δ/Αρχή ήταν επίσης 

άψογη και αποτελεσματική. 

Υπεύθυνος Έργου/ Μ. Κατσιγίνης 
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2018-Ετήσια Έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος του ΤΕΒΑ- Κ.Σ  ΠΕ ΚΩ 

Μετά την απόφαση ένταξης (αρ.πρ.1005/19-05-2016,ΑΔΑ:ΨΚ8ΩΟΞ7Φ-Ρ7Γ), η υλοποίηση της Πράξης 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και 

παροχή Συμβουλευτικών μέτρων 2015-2016»της Κ.Σ. ΠΕ ΚΩ, ξεκίνησε με την υπογραφή της Σύμβασης 

στις 20-07-2017 για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) και η διανομή τους 

πραγματοποιήθηκε στο αναφερόμενο έτος. Κατά το έτος 2018, συμβασιοποιήθηκαν τα τρόφιμα (κρέας, 

είδη παντοπωλείου και οπωροπωλείου) και πραγματοποιήθηκαν 8 διανομές. Τα αδιάθετα νωπά 

προϊόντα παραδόθηκαν στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Κω–Νισύρου. Η προβολή της διανομής και 

η ενημέρωση των ωφελούμενων και των εταίρων επιτυγχάνονταν μέσω Δελτίων Τύπου, τηλεφωνικής 

επικοινωνίας και e-mails. Για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος τυπώθηκαν αφίσες και φυλλάδια 

που διανέμονται στον γενικό πληθυσμό.  

Ο Δήμος Κω ως Επικεφαλής Εταίρος πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ορθότητα της διαδικασίας των προμηθειών, και των διανομών των προϊόντων με 

βασικό μέλημα την διασφάλιση της αξιοπρέπειας των ωφελούμενων. Τα συνοδευτικά μέτρα που 

υλοποιήθηκαν από τους κοινωνικούς λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω, 

αφορούσαν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, συναισθηματικής ενδυνάμωσης σε ατομικό και 

οικογενειακό επίπεδο, καθώς και της κοινωνικής-εργασιακής ένταξης των ωφελούμενων. Όσον αφορά 

στα συνοδευτικά μέτρα σχετικά με Προγράμματα διατροφής, κοινωνικοποίησης παιδιών μέσω 

αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων έχουν σχεδιαστεί και η υλοποίησή τους προγραμματίζεται 

το 2019. Στην υλοποίηση του Προγράμματος, συνέβαλαν σημαντικά τα τεχνικά σεμινάρια που 

πραγματοποιήθηκαν το 2018, για την στήριξη και ενημέρωση των εκπροσώπων της Κ.Σ. προκειμένου 

να επιτευχθούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βέλτιστη παροχή 

υπηρεσιών στους ωφελούμενους.  

Υπεύθυνη Έργου / Γ. Ανδρεάνη  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 

Το 2018 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκε το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών της Πράξης Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016. 

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο υπογράφηκαν συμβάσεις για: Είδη Καθαριότητας, Σχολικά Είδη, 

Βρεφικές& Παιδικές τροφές, Ελαιόλαδο, Είδη Παντοπωλείου, Είδη Οπωροπωλείου και Γεώμηλα. Τον 

Νοέμβριο υπογράφηκε η σύμβαση για τα Κρέατα, μετά την απόρριψη σχετικής αίτησης αναστολής. 

Από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2018, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και σε σύντομο διάστημα ένα 

σημαντικό μέρος των διανομών της Πράξης. Χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο για την 

ενημέρωση των ωφελούμενων (ανακοινώσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, SMS) με στόχο τη μεγαλύτερη 

δυνατή προσέλευση στις διανομές. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, έγιναν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες παράτασης των συμβάσεων ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη υλοποίηση του συνόλου του 

φυσικού αντικειμένου. Οι συμβάσεις των Σχολικών Ειδών και των Βρεφικών & Παιδικών τροφών 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός του 2018. 

Ο Επικεφαλής Εταίρος παρέχει επίσης κατευθύνσεις και υποστήριξη στους Εταίρους που 

πραγματοποιούν διανομές. Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν σε συνεργασία με τη Δ.Α. και προς όφελος 

των ωφελουμένων του ΤΕΒΑ. 

Τον Δεκέμβριο υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. 

Ηλείας για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων στο σύνολο της Π.Ε. Ηλείας. Υπάρχει 

καλή  συνεργασία με τους υπευθύνους των Εταίρων, ενώ πραγματοποιούνται τεχνικές συναντήσεις με 

πρωτοβουλία της Π.Ε. Ηλείας με σκοπό την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών την αποτελεσματική 

υλοποίηση. 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης/Α. Στασινούλια 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΦΑΡΟΣ ΑΡΩΓΗΣ» - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ 2018 

Η Κοινωνική Σύμπραξη «Φάρος Αρωγής » με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και 

εταίρους τις Ι.Μ Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου, τον Δήμο Σουφλίου, τον Δήμο Σαμοθράκης και 

την Περιφέρεια Α.Μ.Θ πραγματοποίησε δύο διανομές κατά τη διάρκεια του 2018 για την πράξη 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016». Οι  διανομές περιλαμβάνανε τα 

τελευταία προϊόντα από την Πράξη των Κεντρικών Προμηθειών με συμπληρωματικά είδη 

παντοπωλείου και ΒΥΣ της Πράξης 2015-2016 των Αποκεντρωμένων Προμηθειών . 

Οι διανομές υλοποιούνται σε 3 σημεία διανομής, τα οποία κρίνονται μη επαρκή, καθώς η Κ.Σ 

καταλαμβάνει μεγάλη γεωγραφική έκταση . Το προσωπικό των Δήμων και τα μέσα που διαθέτουν δεν 

επαρκούν , για αυτό κρίνονται απαραίτητες οι συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες . Ειδικά ο 

Δήμος Αλεξανδρούπολης στηρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών για την διαχείριση των 

διανομών. 

Τα Συνοδευτικά Μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών . Για την 

ολοκλήρωση της Πράξης αναμένεται η διανομή σχολικών και ειδών ένδυσης – υπόδησης για τα 

ωφελούμενα παιδιά του Προγράμματος στις αρχές του 2019 . 

Το Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ αποτελεί πηγή ανακούφισης και ουσιαστικής ενίσχυσης χιλιάδων 

ωφελουμένων που διαρκώς απευθύνονται στην Υπηρεσία μας και ζητούν  πληροφόρηση για το 

πρόγραμμα και τη συχνότητα των διανομών . 

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 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

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

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

Η ΠΕ ΕΒΡΟΥ/ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ υπέβαλε πρόταση και εντάχθηκε στη νέα Πράξη 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του 2018 

Υπεύθυνη Υλοποίησης / Χ. Γιαννάκου  

  

Σχολιασμός φορέα υλοποίησης πεπραγμένων έτους 2018 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

ΤΕΒΑ Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 

Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Λάρισας» . 

Στα πλαίσια της πράξης  «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, 

Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Λάρισας», 

πραγματοποιήθηκαν τρεις διανομές (Μάρτιο, Ιούνιο και Δεκέμβρη του 2018) Τροφίμων και ΒΥΣ όπου 

το σύνολο των ωφελούμενων ανήλθε στις δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα μια οικογένειες 

(14.981). Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διανομών είχε ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της 

αρχικής σύμβασης ενώ τον Δεκέμβρη του 2018 δημοπρατήθηκε και το υπόλοιπο του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού της πράξης με διεθνή διαγωνισμό. Μέρος των δαπανών των δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2018 θα αποπληρωθεί εντός του Απριλίου 2019. Παράλληλα, το έτος 2018 

πραγματοποιήθηκαν δράσεις συνοδευτικού χαρακτήρα με κοινωνικά φροντιστήρια σε παιδιά 

ωφελούμενων οικογενειών. 

Κατά τις διανομές δεν παρατηρήθηκαν ουσιαστικά προβλήματα ενώ ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες 

δημοσιότητας πριν και κατά τη διάρκεια αυτών. Υπολογίζουμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο 

των διανομών ξεπέρασε το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των ωφελούμενων. 

Το ποσοστό συμμετοχής αναδεικνύει και την αξία του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς αποτελεί 

έναν πολύ σημαντικό πυλώνα των συνολικών δράσεων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου.  

Υπεύθυνη Υλοποίησης  /Ε. Ζιώγα 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Τον Ιανουάριο του 2018, υπογράφτηκε σύμβαση με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας 

και πραγματοποιήθηκαν δύο διημερίδες, με θέμα: Νέες μορφές τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης 

(για τη δημιουργία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). 

Το Φεβρουάριο του 2018, υπογράφτηκε η σύμβαση για είδη καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, 

γραφικής ύλης και υπνόσακων. 

Τον Ιούνιο του 2018, υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για το μέλι και το ελαιόλαδο. Από τον Ιούλιο και 

μέχρι το τέλος του έτους, έγιναν οι παραλαβές και εν συνεχεία οι διανομές των προϊόντων στους 

ωφελούμενους. 
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Τον Αύγουστο του 2018, προκηρύχθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για είδη τροφίμων (γάλα εβαπορέ, 

ζυμαρικά, είδη παντοπωλείου, πελτέ τομάτας, καφέ – ζαχαρωτά και γαλακτοκομικά) και 

κατακυρώθηκαν όλες οι ομάδες. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Όλες οι ενέργειες που έγιναν ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και των 

οδηγιών της Διαχειριστικής Αρχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Π.Ε. Ευρυτανίας και της 

Διαχειριστικής Αρχής είναι άριστη, όπως επίσης και μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου /Κ. Δρούγου   

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ KΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

Πραγματοποιήθηκαν δύο διανομές προϊόντων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στους 35.000 

χιλιάδες περίπου ωφελούμενους στο εύρος όλων των δημοτικών κοινοτήτων σε 5 σημεία διανομής με 

1 ή 2 σημεία/ημέρα, ως εξής: 2/5/2018–31/5/2018 & 17/12/2018–22/01/2019 λόγω της μεγάλης 

καθυστέρησης ευόδωσης συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες μεταφοράς-αποθήκευσης με ίδιους 

πόρους του Δήμου. Παρατηρήθηκε δραματική αύξηση των δικαιούχων στο Δήμο Αθηναίων από το 

αρχικό 10.000 σε 20.000 αιτήσεις ΚΕΑ-ΤΕΒΑ. 

Η ενημέρωση των ωφελούμενων πραγματοποιήθηκε μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων sms στα 

κινητά που είχαν δηλωθεί στις αιτήσεις  ΚΕΑ ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιήθηκαν από τους εταίρους μας CARITAS & Παιδικά Χωριά SOS. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Δήμου Αθηναίων έγιναν σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, μέσα στα πλαίσια της άριστης 

συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων και της τελευταίας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθούν προβλήματα που 

αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η Κοινωνική Σύμπραξή μας, τα οποία συνοψίζονται ως εξής: 

χρονοβόρες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, έλλειψη ικανού αριθμού υπαλλήλων για την 

προετοιμασία και διανομή των προϊόντων, μικρά ποσοστά προσέλευσης των ωφελούμενων στις 

διανομές τα οποία οδηγούν σε επαναδιανομές και αντίστοιχα σε καθυστέρηση στην υλοποίηση και 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.   

Yπεύθυνη Έργου ΤΕΒΑ Δήμου Αθηναίων / Ε. Ιωαννίδου  

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Το Φεβρουάριο του 2018, δημοπρατήθηκε το Υποέργο 3:  Είδη Τροφίμων (περιόδου 2015-2016) και ο 

διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. 
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Το Σεπτέμβριο του 2018, υπογράφτηκε η Σύμβαση (ΒΥΣ περιόδου 2015-2016) για είδη καθαριότητας 

και προσωπικής υγιεινής και το Νοέμβριο  έγιναν οι παραλαβές και εν συνεχεία η διανομή των 

προϊόντων ανά νησί της Κοινωνικής Σύμπραξης (Κάλυμνο-Λέρο-Αστυπάλαια-Λειψούς-Πάτμο-Κάρπαθο-

Κάσο) στους ωφελούμενους. 

Για την ενημέρωσή τους ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά εκδόθηκαν Δελτία Τύπου προκειμένου οι 

δικαιούχοι του προγράμματος να προσέλθουν για να παραλάβουν τα προϊόντα τους. 

Το Δεκέμβριο του 2018 ολοκληρώθηκε η σύνταξη των Διακηρύξεων των Τροφίμων και του ΒΥΣ 

(περιόδου 2018-2019) και εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή. 

Οι ενέργειές μας  ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής που αξίζει να σημειωθεί ότι 

το προσωπικό αυτής με προθυμία και ευγένεια λύνουν πάντα τα ερωτήματά μας. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης / Κ. Διακαντώνη Καλλιόπη 

  

Κοινωνική Σύμπραξη Εύβοιας/Σκύρου 

Έκθεση Υλοποίησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» για το έτος 2018 

Στα πλαίσια της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015–2016–Κ.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

προχωρήσαμε σε διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση προμηθευτών Τροφίμων και προϊόντων 

ΒΥΣ. 

Εξαιτίας του χρονοβόρου νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών δημοσίου τομέα , των 

καθυστερήσεων που προέκυψαν λόγω  ενστάσεων και προσφυγών αλλά και του μη επαρκώς 

στελεχωμένου Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας, η  συμβασιοποίηση των προμηθειών για τα 

είδη της ΒΥΣ (& Γραφική Υλη) έγινε τέλος Απριλίου 2018 και για τα Τρόφιμα τον Ιούνιο του 2018. 

Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν 

- Τρείς διανομές ΒΥΣ,  Μάιο,  Σεπτέμβριο (ΒΥΣ & Γραφική Υλη) και Νοέμβριο 2018. Ολοκληρώθηκε η 

διανομή των ειδών ΒΥΣ. 

- Δύο διανομές Τροφίμων,   Ιούλιο και Δεκέμβριο 2018. Διανεμήθηκε μέχρι τέλος 2018 το 60% των 

ποσοτήτων. 

Η κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά σε 17 σημεία διανομής ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι 

ωφελούμενοι κάθε εταίρου. Το σύνολο των ωφελούμενων οικογενειών ανέρχεται κατά μέσο όρο στις 

4.900 με σύνολο μελών 10.400 άτομα. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο (δελτία τύπου, 

τηλεφωνική επικοινωνία, sms, κατ’ οίκον επισκέψεις, email ) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. 

Για τον εταίρο Δήμο Χαλκίδας, ο οποίος διαθέτει τους περισσότερους ωφελούμενος ο επικεφαλής 

εταίρος μερίμνησε ώστε τα τρόφιμα να  συσκευάζονται σε δέματα πριν δοθούν στους δικαιούχους. Το 
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σύνολο των προϊόντων μοιράστηκε με μια συνεχή γραμμή διανομής, σε γρήγορη ροή, με 

αποτελεσματικότητα και κυρίως με σεβασμό προς τους ωφελούμενους. 

Στα πλαίσια των Συνοδευτικών Μέτρων πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων της κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας μέσω πραγματοποίησης 

θεματικών διημερίδων με θέμα «Η υπερχρέωση και η αντιμετώπιση της». 

Πραγματοποιήθηκαν 5 Διημερίδες (Κάρυστο, Αλιβέρι, Χαλκίδα, Ψαχνά, Ιστιαία) 

Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν προς όφελος των δικαιούχων του ΤΕΒΑ. 

Οι ενέργειες που έγιναν ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής και των οδηγιών της ΔΑ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η συνεργασία της Π.Ε. Εύβοιας και της ΔΑ ήταν άριστη, όπως επίσης και μεταξύ των 

εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε άψογη συνεργασία με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 

ωφελούμενων 

Ο Συντονιστής του Ε.Π. ΤΕΒΑ Περιφ Στερεάς Ελλάδας - Δρ. Σταύρος Τσελάς 

  

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- Κ.Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Φωκίδας συγκροτείται από 6 εταίρους. Κατά το έτος 2018 αναρτήθηκε 

ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και ΒΥΣ των αποκεντρωμένων προμηθειών 

2015-2016 για την Κοινωνική Σύμπραξη και υπογράφτηκαν 7 συμβάσεις προμήθειας τροφίμων και 

ειδών .O διαγωνισμός όμως δεν ολοκληρώθηκε για όλες τις ομάδες και τα είδη (έλλειψη προσφορών 

για είδη) και ολοκληρώθηκε με νέο διαγωνισμό της υπηρεσίας μας , τον Νοέμβριο 2018 και ε πρακτικό 

κατακύρωσης όλων των «άγονων» ειδών τον Μάρτιο 2019. Οι διανομές των προϊόντων και ειδών 

πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έως τον Δεκέμβριο του 2018 προς τους 

ωφελούμενους του προγράμματος ΤΕΒΑ. Για την ενημέρωση τους χρησιμοποιήθηκε κάθε δυνατό μέσο 

(Δελτίο τύπου, sms σε κάθε δικαιούχο). Έχουμε συνεχή συνεργασία με όλους τους εταίρους, τους 

ενημερώνουμε για ότι προκύψει και τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται τα αντιμετωπίζουμε και 

τα επιλύουμε, προς όφελος των δικαιούχων του προγράμματος. Μέριμνά μας είναι η μεταφορά των 

προϊόντων στους εταίρους να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται ποιοτικά τα προϊόντα. 

Το ίδιο ισχύει και για το χώρο διανομής προς τους ωφελουμένους του προγράμματος. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Εταίρου ήταν σύμφωνες με τον οδηγό εφαρμογής του 

προγράμματος και υπήρξε πολύ καλή συνεργασία με τη Διαχειριστική αρχή. 

Υπεύθυνη υλοποίησης της Πράξης / Μ. Καπαρέλη  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί την Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και 

βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - 

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας», του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ. 

Το 2018 συνεχίστηκαν οι διανομές για τα ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΚΡΕΑΤΑ και ολοκληρώθηκαν οι 

αντίστοιχες συμβάσεις, οι οποίες πήραν και παράταση έως την 31/3/2018 ώστε να επιτευχθεί η 

εύρυθμη υλοποίηση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου. Στις 14/5/2018 υπογράφηκε η σύμβαση 

για το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ και ολοκληρώθηκε εντός του 2018. 

Στις 3/12/2018 υπογράφηκε σύμβαση για το είδος ΦΕΤΑ ΠΟΠ – ΟΜΑΔΑ Δ: ΝΩΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ και 

ξεκίνησαν οι πρώτες διανομές. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η παραλαβή 26.688 κιλών (66.720 

τεμάχια) ΦΕΤΑΣ. Από αυτά, το 2018 διανεμήθηκαν 11.020,4 κιλά (27.551 τεμάχια) που αποτελούν το 

14% της συνολικής ποσότητας της σύμβασης. 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο (όπως ανακοινώσεις, 

τηλεφωνική επικοινωνία, sms) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την 

παραλαβή των προϊόντων. Ο Επικεφαλής Εταίρος παρείχε επίσης κατευθύνσεις και υποστήριξη στους 

Εταίρους που πραγματοποιούν διανομές. 

Τον Οκτώβριο υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ ΠΕ 

Αχαΐας, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Δήμου Αιγιαλείας και του Δήμου Καλαβρύτων ,εταίρων 

της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αχαΐας, για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης. 

Τον Αύγουστο εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του 

ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο υλοποιήθηκαν με επιτυχία οι 3 πρώτες 

δράσεις: «Οι φορείς της υγείας στην εποχή της οικονομικής κρίσης», «Ανακαλύπτουμε και Στηρίζουμε 

τις Παιδικές Δεξιότητες» και «Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν». 

Η Υπεύθυνη Υλοποίησης/Έ. Μπέτση 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Το 2018 ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφηκαν οι πρώτες συμβάσεις 

προμηθειών της Πράξης Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016. Οι συμβάσεις για τα ΕΙΔΗ 

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, τα ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και τα ΕΙΔΗ ΒΥΣ υπογράφηκαν στις 27/7/2018, ενώ για το 

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ στις 9/8/2018. Στις 29/11/2018 υπογράφηκαν οι παρατάσεις των 4 συμβάσεων με 

διάρκεια έως την 28/2/2019. 

Για τα είδη που δεν υπήρξαν ανάδοχοι («Βρεφικές και Παιδικές τροφές», «Ελαιόλαδο», «Τυρί Φέτα» 

και «Είδη ΒΥΣ για αστέγους») προχωρήσαμε στις δέουσες πράξεις, με τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ, ώστε 

να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προμηθευτούμε τα είδη. 

Για τα 4 Υποέργα της Πράξης πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και σε σύντομο διάστημα μεγάλο μέρος των 

διανομών. Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο 
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(ανακοινώσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, sms) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση. 

Συγκεκριμένα: 

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ: Παραλήφθηκαν 135.444 κιλά Μήλα και 209.700 κιλά Πατάτες, αξίας 396.259€, η 

οποία αποτελεί το 72% της σύμβασης. Από αυτά, το 2018 διανεμήθηκε το 90% (121.236 κιλά Μήλα και 

190.280 κιλά Πατάτες). 

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: Παραλήφθηκαν 1.087.456 τεμάχια (Φασόλια μέτρια, Φακές, Ζάχαρη, Ζυμαρικά, 

Τοματοπολτός, Ρύζι, Γάλα εβαπορέ) που αποτελεί το 100% της σύμβασης. Από αυτά, το 2018 

διανεμήθηκε το 62% (679.573 τεμ). 

ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ: Παραλήφθηκαν 88.406 τεμάχια (47.679 κιλά) Βόειο κρέας άνευ οστών αξίας 357.098€, η 

οποία αποτελεί το 53% της σύμβασης. Από αυτά, το 2018 διανεμήθηκε το 90% (79.172 τεμ). 

ΕΙΔΗ ΒΥΣ: Παραλήφθηκαν 163.077 τεμάχια (Βρεφικές πάνες, Μωρομάντηλα, Οδοντόκρεμα, Σαμπουάν, 

Σκόνη για πλύσιμο ρούχων, Καθαριστικό γενικής χρήσης, Υγρό πιάτων), που αποτελεί το 100% της 

σύμβασης. Από αυτά, το 2018 διανεμήθηκε το 62% (101.730 τεμ). 

Όλες οι ενέργειές του επικεφαλής εταίρου ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό Εφαρμογής του 

Προγράμματος και τις οδηγίες της ΔΑ. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου ΤΕΒΑ Αιτωλοακαρνανίας / Γ.  Δημητρούκα  

  

Ετήσια Έκθεση για το Έτος 2018 - Κοινωνική Σύμπραξη Βόρειος Τομέας Αθηνών/Περιφέρεια Αττικής 

Το έτος 2018 και αναφορικά με το υποέργο που αφορά τα είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής, δεν ήταν 

δυνατόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθώς υπήρχε δικαστική προσφυγή η οποία εκδικάστηκε προς 

το τέλος του έτους. Σύντομα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το υποέργο. 

Αναφορικά με το υποέργο που αφορά τα τρόφιμα, η σύμπραξη μας προέβη σε σύμβαση με 3 

προμηθευτές συνολικής αξίας  555.630,73 € (με Φ.Π.Α.). Το αναφερθέν ποσό απορροφήθηκε σχεδόν εξ 

ολοκλήρου το 2018. Οι διανομές που πραγματοποιήθηκαν ήταν 5 και αφορούσαν νωπά είδη, είδη 

παντοπωλείου και είδη οπωροπωλείου. Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε 

πρόσφορο μέσο από τον κάθε εταίρο ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την 

παραλαβή των προϊόντων. 

Όσον αφορά στα συνοδευτικά μέτρα δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση. 

Υπεύθυνος υλοποίησης της Πράξης /  Α. Παπαδημητρίου   

  

Eτήσια Έκθεση Υλοποίησης ΤΕΒΑ_Κ.Σ Δυτικός Τομέα Αθηνών 

Το 2018, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κατά το 95%, το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και 

παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-16» στην ΚΣ του Δ. Τομέα Αθηνών. 

Μέσα στο 2018  προκηρύξαμε: α) Ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, βρεφικών, 

σχολικών  και ΕΒΥΣ, συνολικού προϋπολογισμού 549.473,72€ από τον οποίο προέκυψαν δύο ανάδοχοι. 
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Από τα είδη του διαγωνισμού αυτού, μέρος μοιράστηκε σε δύο  διανομές το Φθινόπωρο του 2018 και 

οι  ποσότητες των ειδών που δεν διανεμήθηκαν αποθηκεύτηκαν σε κατάλληλο χώρο και θα διατεθούν 

σε επόμενες διανομές εντός του 2019. β)  Συνοπτικό διαγωνισμό (57.240€) για προμήθεια δύο ειδών 

που διεξήχθη και κατακυρώθηκε σε έναν ανάδοχο. Τα είδη ΒΥΣ της προμήθειας διανεμήθηκαν μαζί με 

τα προϊόντα του προαναφερόμενου ανοιχτού διαγωνισμού. 

Στις διανομές του 2018 διανεμήθηκαν  22 προϊόντα τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, σε 9-11 σημεία διανομής. 

Το σύνολο των προϊόντων διανεμήθηκε με μια συνεχή γραμμή διανομής σε κάθε σημείο, σε γρήγορη 

ροή, με αποτελεσματικότητα και κυρίως με σεβασμό προς τους ωφελούμενους. 

Για τη νέα Πράξη του 2018-2019 προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός τον Σεπτέμβριο του 2018, διεξήχθη  στις 

17/10/2018   και  συμβασιοποιήθηκε 20-2-2019 οπότε και ξεκίνησαν οι  διανομές τροφίμων και ειδών 

ΒΥΣ. 

Ως προς τα Συνοδευτικά Μέτρα για  το 2018 υλοποιήθηκαν: Δράσεις ένταξης ωφελούμενων παιδιών σε 

ομάδες και ακαδημίες διαφόρων αθλημάτων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϋ, κ.ά), Δράσεις 

Ψυχολόγων – Διατροφολόγων με επιμέλεια και έκδοση Διατροφικού Οδηγού, βιωματικά προγράμματα 

διατροφής και συμβουλευτικής γονέων σε παιδικούς σταθμούς, ατομική και συμβουλευτική 

παρακολούθηση. Επίσης, υλοποιήθηκαν Πολιτιστικές Δράσεις μέσω διαδραστικών θεματικών 

θεατρικών παραστάσεων.  

ΠΕ Δυτικού Τομέα/ΑΣΔΑ, Μαρία Τσάκωνα (Προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης)                                                                                                          

  

Ετήσια Έκθεση για το Έτος 2018 Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, 

Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου 

Το 2018 συνεχίστηκε η υλοποίηση της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000142 της 1ης Πρόσκλησης για τις 

Αποκεντρωμένες Προμήθειες κι επίσης κατόπιν της 2ης Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΙΕΑΔ) 

του ΕΠ ΕΒΥΣ, εγκρίθηκε η ένταξη της 2ης Πράξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.03.2020. 

Πιο αναλυτικά, για την πρώτη Πράξη, για την οποία έχει δοθεί παράταση μέχρι 31.12.2019, 

δημοσιεύθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων προκειμένου να απορροφηθεί το 

υπόλοιπο που προέκυψε στη χρηματοδότηση της πράξης από άγονα τμήματα προηγούμενου 

διαγωνισμού για την ίδια προμήθεια. Επίσης, για την ίδια πράξη, δημοσιεύθηκε συνοπτικός 

διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής προκειμένου να απορροφηθεί το 

υπόλοιπο που προέκυψε από χαμηλές τιμές προσφοράς κατά τη προηγούμενη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

Το ίδιο έτος, για την δεύτερη Πράξη, εγκρίθηκε σχέδιο διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία υλοποίησης διανομών για τις ομάδες όπου  υπήρξε ανάδοχος 

(συσκευασμένα προϊόντα). Τέλος, υλοποιήθηκαν διανομές σε οπωρολαχανικά (πορτοκάλια) για την 

Πράξη Κεντρικές Προμήθειες. 
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Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων, όπως δημοσιεύσεις στον 

ηλεκτρονικό τύπο και προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία με τον κάθε δικαιούχο.  Όσον αφορά τα 

συνοδευτικά μέτρα έγιναν σημαντικές προσπάθειες συντονισμού όλων των Εταίρων του προγράμματος 

αλλά παρέμεινε σημαντική αδυναμία η υποστελέχωση της υπηρεσίας μας.  

Υπεύθυνοι Έργου για την Κοινωνική Σύμπραξη 53/ Δ. Αλουμανής – Κ. Κυρίτση 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΛΗΜΝΟΥ-ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ  

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρά τις δυσκολίες της απομακρυσμένης διαχείρισης και προκειμένου 

να μην μείνει κανένα νησί του Βορείου Αιγαίου χωρίς εκπροσώπηση, ανέλαβε ως επικεφαλής Εταίρος 

της Σύμπραξης για τις Περιφερειακές Ενότητες Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, Σάμου, Ικαρίας – Φούρνων 

Κορσεών. Κατά τη διάρκεια του 2018, το πρόγραμμα περιελάμβανε 1736 ωφελούμενους, 

κατοίκους  αυτών των νησιών. 

Κατά το έτος 2018 (19-07-2018, ΑΔΑ: Ψ83Β7ΛΩ-5ΥΔ,) έγινε ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

για τα Είδη τροφίμων που κατέληξε σε προμηθευτή με την κατακύρωση του πρακτικού, τον Δεκέμβριο 

του ίδιου έτους. Αναμένεται η διαδικασία προμήθειας και διανομής τροφίμων να προχωρήσει εντός 

του 2019, με την υπογραφή σύμβασης με το προμηθευτή. Εντός του 2018 έγινε διανομή μόνο 

ελαιολάδου βάση της από 2017 σύμβασης. 

Από τις διαγωνιστικές διαδικασίες  για τη Βασική Υλική Συνδρομή μετά και τον επαναληπτικό 

διαγωνισμό, αναδείχτηκαν προμηθευτές για όλες τις ομάδες. Το 2018 διανείμαμε τα υπόλοιπα σχολικά 

είδη.  

Από το διαγωνισμό της Βασικής Υλικής συνδρομής, παραλάβαμε και διανείμαμε τα είδη ένδυσης για 

παιδιά (2.049,37€) καθώς και είδη καθαρισμού και είδη προσωπικής υγιεινής ποσού (27.867,16 €). 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου / Γ. Μπουραζάνας   

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΧΙΟΥ 

Το έτος 2018 η βοήθεια των Εταίρων  για την υλοποίηση του ΤΕΒΑ για την Π.Ε. Χίου ήταν πολύτιμη. Η 

πρώτη και βασικότερη συνεργασία της Κοινωνικής Σύμπραξης με τους Εταίρους της είναι η ενημέρωση 

που προσφέρουν στους ωφελούμενούς τους ο καθένας ξεχωριστά, για τις διανομές  που 

πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την Επισιτιστική και Βασική υλική Συνδρομή, 

αλλά και η προώθηση των δελτίων τύπου που εκδίδονται για ό, τι αφορά το Πρόγραμμα.   Επιπλέον, 

υπάρχουν Εταίροι (βλέπε Δήμος Οινουσσών και Ψαρών) που λόγω της άψογης συνεργασίας με τη 

Σύμπραξη, λαμβάνουν τα είδη που αντιστοιχούν στους ωφελούμενους, που διαμένουν εκεί, καθώς 

στέλνονται με καραβάκια της γραμμής  και τα διανέμουν απευθείας σε αυτούς, με ένδειξη παραλαβής, 

τις υπογραφές τους. Αξίζει να τονισθεί και η πολύτιμη βοήθεια του εταίρου Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού Περιφερειακό Τμήμα Χίου, αφού οι εθελόντριες του συνδράμουν ενεργά στη 
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πραγματοποίηση των διανομών με κάθε τρόπο. Τέλος, το Γενικό Φιλόπτωχο ταμείο Ιεράς Μητρόπολης 

Χίου Ψαρών και Οινουσσών εξυπηρετεί στον υπέρτατο βαθμό τη Κοινωνική Σύμπραξη, καθώς είναι η 

μόνη Δομή του παρέχει συσσίτιο στο νησί και σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του Προγράμματος 

είναι η μόνη  που δικαιούται να παραλάβει και να διαθέσει στους ωφελούμενούς της, τα υπόλοιπα 

περισσευούμενα νωπά τρόφιμα μετά από κάθε διανομή. 

Υπεύθυνος Υλοποίησης / Ι. Αμπαζής 

  

«Ετήσια έκθεση υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018 της 

Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ιωαννίνων.» 

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ιωαννίνων με Επικεφαλή Εταίρο το Δήμο Ιωαννιτών, εντάχθηκε στην Πράξη 

«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και 

Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και ΒΥΣ» 

του ΤΕΒΑ και υλοποίησε το έργο κατά το έτος αναφοράς με μεγάλη επιτυχία παρά τα απομακρυσμένα 

σημεία διανομής σε όλο το νομό. Η προσέλευση των ωφελουμένων στα σημεία διανομής ήταν 

ικανοποιητική, ειδικά στους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους και χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, 

καθώς υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση των ωφελουμένων τόσο με ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου όσο και με 

αποστολή sms και προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία για την γνωστοποίηση της ημέρας και ώρας 

προσέλευσης στο σημείο διανομής. Ο Δήμος Ιωαννιτών ως επικεφαλής εταίρος προχώρησε σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτικά η διαδικασία των διανομών. Η 

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων υπήρξε υποδειγματική καθώς στόχος είναι η καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των ωφελουμένων η ανταπόκριση των οποίων μέχρι και σήμερα είναι θετική. 

Παράλληλα υλοποιούνται μέχρι σήμερα Συνοδευτικά Μέτρα και συμπληρωματικές δράσεις με στόχο 

την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των 

ωφελουμένων. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης Έργου /Κ. Ζηκίδου-Ντάση 

  

2018 - Ετήσια έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος του ΤΕΒΑ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος (Δικαιούχος) στην «Κοινωνική Σύμπραξη του 

Βόρειου Τομέα Αθηνών» (Κ.Σ. ΒΤΑ) που συγκροτήθηκε το 2015 (ΦΕΚ 1064/Β/15.06.2015), με στόχο την 

οργάνωση και υλοποίηση των Δράσεων Βασικής και Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Απόρων (ΤΕΒΑ), οι 

οποίες χρηματοδοτούνται μέσω του ομώνυμου Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Στο πλαίσιο της Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015- 2016» – Κ.Σ. Π.Ε. 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προβλέπεται μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών 

που περιλαμβάνει την υλοποίηση των «αποκεντρωμένων προμηθειών» τροφίμων και βασικής υλικής 

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 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

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

           

   
 

ΤΕΒΑ / FEAD 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους 

 

συνδρομής, την διανομή των ειδών και των αγαθών στους ωφελούμενους (περιλαμβάνεται η 

αποθήκευση και η μεταφορά). 

Προβλέπεται επίσης η παροχή στοχευμένων «Συνοδευτικών Μέτρων» στους ωφελούμενους (ανάλογα 

με το προφίλ των οικογενειών), αλλά και η υλοποίηση δράσεων Δημοσιότητας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης έγινε διανομή τροφίμων και 

βασικών υλικών αγαθών, ενώ υλοποιήθηκε και σειρά συνοδευτικών μέτρων με στόχο την κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης έγινε διανομή 25 ειδών τροφίμων και 17 ειδών ΒΥΣ συνολικής 

αξίας  353.812,65 € (τρόφιμα: 324.188,86 €, ΒΥΣ: 29.623,79 € αντίστοιχα). 

Στο πλαίσιο των δράσεων διανομών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ ωφελήθηκαν 1.902 άτομα (1.042 γυναίκες 

και 860 άνδρες) εκ των οποίων 372 παιδιά έως 15 ετών, ενώ διανεμήθηκαν είδη ΒΥΣ και σε αστέγους. 

Συνοδευτικές Δράσεις 

Στο πλαίσιο προγράμματος παρασχέθηκαν στοχευμένα συνοδευτικά μέτρα και υπηρεσίες προς τους 
Ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και συγκεκριμένα παρασχέθηκαν 
•           Εξειδικευμένες υπηρεσίες ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής 
έγινε: 
o          Διενέργεια επιτόπιων Κοινωνικών Ερευνών (Κοινωνικό Ιστορικό) σε 120 Οικογένειες και κατόπιν 
o          Κατάρτιση ατομικών πλάνων στήριξης / ενδυνάμωσης σε 120 Οικογένειες. 
•           Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ευπαθείς ομάδες. Στο πλαίσιο της 
Δράσης αυτής Παρασχέθηκαν : 
o          Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (Συμβουλευτική) σε 96 ωφελούμενους (αιτούντες ή 
μέλη οικογενειών τους) 
o          Συμβουλές αποτελεσματικής διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού και 
αντιμετώπισης καταστάσεων υπερχρέωσης σε 82 οικογένειες. 
Τέλος στο πλαίσιο της 2ης Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Κ.Σ. ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  προχώρησαν οι διαδικασίες ωρίμανσης  για την προκήρυξη 

των υποέργων 1: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κρέατα – Πουλερικά, Αμυλούχα Προϊόντα, Γαλακτοκομικά 

Προϊόντα ,Είδη οπωροπωλείου, Είδη παντοπωλείου) και 2:ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (είδη 

οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής). 

Προγραμματισμός Επόμενων ενεργειών Δράσεων: Εντός του τρέχοντος έτους συνεχίστηκαν οι διανομές 

τροφίμων και ΒΥΣ (εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους) ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες ωρίμανσης για την προκήρυξη και συμβασιοποίηση των τόσο του προϊόντος έκπτωσης των 

διαγωνισμών, όσο και των υπόλοιπων χρημάτων που προέκυψαν από την μείωση της τιμής προϊόντων 

των οποίων η τιμή εξαρτάται από το δελτίο τιμών της Περιφέρειας Αττικής.  Τέλος δημοπρατήθηκαν οι 

διαγωνισμοί για την προμήθεια τρόφιμα και ΒΥΣ της 2ης Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών. 

Υπεύθυνος Υλοποίησης / Δ. Αμίτσης 

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 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ  
του ΤΕΒΑ 
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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ <<ΣΤΗΡΙ-ΖΩ>> 2018 

     Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ξάνθης <<ΣΤΗΡΙ-ΖΩ>> υλοποιεί την πράξη <<ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016>>. Ο Δήμος Ξάνθης  ως επικεφαλής εταίρος μετά τη διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών που θα διανεμηθούν προχώρησε τελικά σε 

υπογραφή της σύμβασης στις 6/12/2017 

      Οι διανομές ξεκίνησαν άμεσα στις 23/1/2018 με 2622 αιτήσεις που εξυπηρετούσαν 4.825 μέλη  και 

έκλεισαν για το 2018 στις 17/12/2018 με 5.004 αιτήσεις να εξυπηρετούν 8.124 μέλη. Όλο αυτό το 

διάστημα πραγματοποιήθηκαν 9 διανομές, όπου διανεμήθηκε το 100% των νωπών κρεάτων ήτοι 

134.244 κιλά πουλερικών, 129.870 κιλά κρέατος (μοσχαρίσιου και χοιρινού) και 47.716 κιλά φέτας και 

το 85% των Βρεφικών ειδών, ειδών παντοπωλείου και ΒΥΣ. Η ενημέρωση των ωφελούμενων έγινε με 

ανακοινώσεις- Δελτία Τύπου και αποστολή sms στο προσωπικό τους κινητό τηλέφωνο. Όλες οι 

ενέργειες  της Κ Σ έγιναν σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης / Ξ. Γκαϊτατζή 

  

Ετήσια Έκθεση για το Έτος 2018 - ΚΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Η Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) Π.Ε. Πειραιά & Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της ένταξης 

στην 1Η Πράξη των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 3.290.440,40€ για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, προκήρυξε 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (αριθμ. Διακήρυξης 1/2017). Μετά την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, η Κ.Σ σύμπραξη μας προέβη σε συμβάσεις με 4 προμηθευτές για το 

Υποέργο των Τροφίμων και σε 1 σύμβαση για το Υποέργο των ΒΥΣ συνολικής αξίας 2.666.836,45 € (με 

Φ.Π.Α.). 

Οι διανομές που πραγματοποιήθηκαν ήταν αυτές του Δεκεμβρίου 2018 και αφορούσαν νωπά είδη 

(κοτόπουλο 11.954 κιλά , Βόειο κρέας 13.990,66 κιλά) 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο από τον κάθε εταίρο 

(Δελτίο τύπου, sms, προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του φορέα και 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την 

παραλαβή των προϊόντων. 

Όσον αφορά στα συνοδευτικά μέτρα δεν πραγματοποιήθηκε καμία δράση. 

Οι Υπεύθυνοι Υλοποίησης Έργου / Ι.ΚΑΤΕΡΛΗΣ-Τ.ΓΑΤΟΥ-Ι.ΘΕΜΑ 

  

2018 - Ετήσια έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος του ΤΕΒΑ της Πράξης:  

Στο πλαίσιο της 1ης Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» ο Δήμος Φυλής ενεργεί ως Δικαιούχος και Επικεφαλής της Κοινωνικής Σύμπραξης (ΚΣ). 
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Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών που περιλαμβάνει την 

υλοποίηση των «αποκεντρωμένων προμηθειών» τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, την 

διανομή των ειδών και των αγαθών στους ωφελούμενους (περιλαμβάνεται η αποθήκευση και η 

μεταφορά). Προβλέπεται επίσης η παροχή στοχευμένων «Συνοδευτικών Μέτρων» στους 

ωφελούμενους, αλλά και η υλοποίηση δράσεων Δημοσιότητας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, συνεχίστηκαν οι διανομές τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, ενώ 

ολοκληρώθηκε η υλοποίηση πλήθους συνοδευτικών δράσεων προς τους ωφελούμενους και 

υποστηρίχθηκε διοικητικά η Πράξη. Τέλος έγινε η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης έγινε διανομή 28 ειδών τροφίμων και ΒΥΣ (26 είδη τροφίμων και 2 

είδη ΒΥΣ-πρακτικά τα σχολικά είδη για τα παιδιά) συνολικής αξίας  άνω των 900.000€ (τρόφιμα: 

851.781,21€, ΒΥΣ: 102.871,91€ αντίστοιχα). 

Στο πλαίσιο των δράσεων διανομών τροφίμων και ειδών ΒΥΣ ωφελήθηκαν 11.891 άτομα (6.242 

γυναίκες και 5.649 άνδρες) εκ των οποίων 4.256 παιδιά έως 15 ετών, ενώ διανεμήθηκαν είδη ΒΥΣ και 

σε αστέγους. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης παρασχέθηκαν στοχευμένα συνοδευτικά μέτρα και υπηρεσίες 

προς τους Ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα έλαβαν χώρα οι παρακάτω 

δράσεις: 

•           Παροχή Υπηρεσιών ταυτοποίησης, κοινωνικών ερευνών, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης 

των Ωφελουμένων του ΕΠ ΕΒΥΣ στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Περιλαμβάνεται η διενέργεια επιτόπου 

Κοινωνικών Ερευνών (Κοινωνικά Ιστορικά) και κατάρτιση ατομικών πλάνων στήριξης / ενδυνάμωσης σε 

οικογένειες ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττικής. 

•           Παροχή Υπηρεσιών ενδυνάμωσης - ατομικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 

μέλη  οικογενειών (με βάση τα αποτελέσματα το εξατομικευμένων κοινωνικών ιστορικών και πλάνων 

στήριξης / ενδυνάμωσης). Συμπεριλαμβάνεται η διασφάλιση συνεργιών με το Τοπικό Δίκτυο 

Κοινωνικών Δομών και το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο. 

•           Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης Ωφελουμένων που 

ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες, με έμφαση στην ατομική υγιεινή και τη δημόσια υγεία 

•           Παροχή Υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης – Κοινωνικοποίησης Παιδιών 

•           Οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων Κοινωνικοποίησης / Βελτίωσης δεξιοτήτων ενηλίκων 

γυναικών 

Επιπλέον υλοποιήθηκαν δράσεις δημοσιοποίησης της Πράξης και ενημέρωσης / προσέλκυσης 

ωφελούμενων για τις συνοδευτικές ενέργειες. 

Προγραμματισμός Επόμενων ενεργειών Δράσεων: Εντός του 2019 θα συνεχιστούν οι διανομές 

τροφίμων και ΒΥΣ (εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του έτους) ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι 

επαναληπτικοί διαγωνισμοί για την συμβασιοποίηση του προϊόντος των εκπτώσεων. 
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Τέλος έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου τόσο για τα τρόφιμα όσο και 

για τα είδη ΒΥΣ από τον προϋπολογισμό της 2ης Πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» – Κ.Σ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΣΔΑ». 

Υπεύθυνος Υλοποίησης  / Ι. Τέγος  

  

2018- ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ.  ΤΟΥ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Το 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τις εταιρείες προμήθειας τροφίμων και 

ειδών βασικής υλικής συνδρομής συνολικής αξίας € 935.919,76 (ευρώ με Φ.Π.Α.) 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δύο διανομές σε 5.355 οικογένειες (11.415 άτομα) ως εξής: Α΄διανομή 

22-26 Οκτωβρίου 2018 και Β΄διανομή 3-7 Δεκεμβρίου 2018 και έμεινε ένα υπόλοιπο προκειμένου να 

διανεμηθεί στις αρχές του 2019. 

Έγινε διακήρυξη για προμήθεια τροφίμων και ΒΥΣ για το υπόλοιπο ποσό των €731.876,26( ευρώ με 

ΦΠΑ.) 

Υπεγράφησαν συμβάσεις για την υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων με: 

Την «Διάσταση ΑΜΚΕ»:  εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελουμένων, πληροφόρηση, 

ενδυνάμωση  και κοινωνική  ένταξη, το  ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας: Εκπαίδευση των 

ωφελουμένων στην αποτελεσματική διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την 

αντιμετώπιση καταστάσεων υπερχρέωσης,  Παροχή Διατροφικών Συμβουλών – Ενίσχυση της 

πρόληψης στην αγωγή υγείας,  Παιδικά χωριά SOS: Συμβουλευτική  ωφελουμένων (ψυχοκοινωνική 

στήριξη  & ενδυνάμωση)  

Υπεύθυνη Υλοποίησης/ Α. Σπέντζουρα 

  

2018 - Ετήσια έκθεση υλοποίησης του Προγράμματος του ΤΕΒΑ ΠΕ Ρόδου 

Η υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ προχώρησε ικανοποιητικά το 2018 παρά τις αρχικές δυσκολίες. 

Δημοπρατήθηκαν τα νωπά τρόφιμα και μακράς διαρκείας καθώς και τα είδη βασικής υλικής 

συνδρομής για την 1η Πράξη ΤΕΒΑ 2015-2016. Το σύνολο των υπογραφεισών συμβάσεων ανήλθε σε 

€263.260,93 το σύνολο του οποίου θα απορροφηθεί ως 31/12/2019. Έως ότου διανεμηθεί το σύνολο 

των ειδών του ΤΕΒΑ 2015-2016 θα έχουν υπογραφεί και οι συμβάσεις για τη 2η Πράξη του ΤΕΒΑ 2018-

2019 και θα δρομολογηθεί η δημοπράτηση των υπολοίπων χρημάτων από 1η Πράξη 2015-2016. 

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων υλοποιήθηκαν μέσα στο 2018 κοινωνικά φροντιστήρια για 25 

ομάδες ενισχυτικής διδασκαλίας, (10 ώρες / εβδομάδα και ομάδα),  κοινωνικά φροντιστήρια σε παιδιά 

ωφελούμενων του ΤΕΒΑ/ΚΕΑ από φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Υπεύθυνος Υλοποίησης / Β. Μωραΐτης  
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Η Κοινωνική Σύμπραξη με διακριτικό τίτλο  «Επιχορήγηση ΤΕΒΑ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» αποτελείται από 4 εταίρους της ΠΕ Αρκαδίας  με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο 

Τρίπολης. 

Από το έτος 2016 μετά από διενέργεια των προβλεπόμενων ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς 

στο σύνολό τους οι παραλαβές και διανομές των προϊόντων των Κεντρικών Προμηθειών. Ο Δήμος 

Τρίπολης διενήργησε Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής 

συνδρομής της 1ης Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2019 για την ΚΣ ΠΕ Αρκαδίας. 

Στο πλαίσιο της 1ης Πράξης το έτος 2018 πραγματοποιήθηκε το 100% των παραλαβών τροφίμων και 

ΒΥΣ. Η υλοποίηση του προγράμματος διανομών και παροχής συνοδευτικών μέτρων ήταν επιτυχής. Η 

Κ.Σ εξυπηρετεί  1.892 αιτήσεις ωφελούμενων (4.497 μέλη)   σε όλα τα σημεία διανομής για το έτος 

2018. 

Η ενημέρωση των ωφελουμένων για κάθε διανομή πραγματοποιήθηκε με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, 

αποστολή sms, τηλεφωνική επικοινωνία. 

Η  υλοποίηση παροχής συνοδευτικών μέτρων συνεχίστηκε και το έτος 2018.   Υπήρξε ψυχολογική 

στήριξη, ενημέρωση  και ενδυνάμωση  οικογενειών από τις ομάδες στόχους που απευθύνθηκαν στην 

κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 

Ο Δήμος Τρίπολης ως επικεφαλής εταίρος, συνεργάστηκε επιτυχώς με τους εταίρους της σύμπραξης, 

αντιμετωπίστηκαν από κοινού οι δυσκολίες που προέκυψαν με αποτέλεσμα να διασφαλιστεί η 

καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος και η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. 

Διαπιστώθηκε  ότι η υλοποίηση του προγράμματος  συνέβαλε στην αντιμετώπιση της επιβίωσης των 

ωφελουμένων. 

Το πρόγραμμα  υλοποιήθηκε με επιτυχία ως προς την οργάνωση και ως προς την ανταπόκριση και 

ικανοποίηση των ωφελούμενων. 

Υπεύθυνη Υλοποίησης / Α. Σιάμπου 

  

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

Η ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αποτελείται από όλους τους Δήμους του Νομού, τα Νομικά τους πρόσωπα με 

αρμοδιότητες Κοινωνικής Αλληλεγγύης , και τον σύλλογο  ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ ). Κατά το 

έτος 2018 συνεχίστηκε η διανομή προϊόντων επισιτιστικής συνδρομής  και ολοκληρώθηκαν  επιτυχώς 

στο σύνολο τους  όλες οι παραλαβές των προϊόντων ΤΕΒΑ. Στο πλαίσιο της Πράξης πραγματοποιήθηκαν 

συνοδευτικά μέτρα με σκοπό την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ομαλή κοινωνική 
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ενσωμάτωση των ωφελούμενων με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών που κρίνεται τόσο απαραίτητη 

παράλληλα με την δωρεάν επισιτιστική βοήθεια και με την συνδρομή επιστημόνων οι οποίοι παρείχαν 

υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης με ιδιαίτερη επιτυχία σε ωφελούμενους 

τόσο στην έδρα του επικεφαλής εταίρου όσο και στις έδρες των εταίρων Δήμων . 

Για την ενημέρωση των ωφελούμενων χρησιμοποιήθηκε κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή προσέλευση για την παραλαβή των προϊόντων. Συγκεκριμένα με δελτία τύπου , 

μηνύματα sms ανακοινώσεις , τηλεφωνική επικοινωνία κ.λ.π. 

Όλες οι ενέργειες του Επικεφαλής Εταίρου – Δήμου Κορινθίων  ήταν σύμφωνες με τον Οδηγό 

Εφαρμογής του Προγράμματος και των οδηγιών της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής . 

Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν προς όφελος των δικαιούχων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τους Απόρους. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία ως προς την οργάνωση και ως προς την ανταπόκριση και 

ικανοποίηση των ωφελούμενων . 

Υπεύθυνη Πράξης / Α. Στεργιοπούλου  
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