ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2021
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε όλη την διάρκεια του έτους 2021, η Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ και οι πενήντα επτά Κοινωνικές
Συμπράξεις (ΚΣ) που υλοποιούν το Πρόγραμμα, κατάφεραν, παρόλες τις αντίξοες συνθήκες που
συνέχισαν να επικρατούν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα με
ευελιξία και αποτελεσματικότητα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Οι ΚΣ κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις όποιες δυσκολίες ανέκυψαν όσον αφορά στις
διανομές των αγαθών αλλά και στην υλοποίηση συνοδευτικών δράσεων, καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους αναφοράς.
Εν συνεχεία αναλύονται τα μέτρα και οι διαδικασίες που ορίστηκαν από την ΔΑ και εφαρμόστηκαν εν
προκειμένω από τις ΚΣ για την υλοποίηση του Προγράμματος, σε συνέχεια των διαδικασιών που είχαν
ήδη εφαρμοστεί κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους.
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ (COVID_19)
Για την διευκόλυνση της υλοποίησης των διανομών των αγαθών του ΤΕΒΑ η ΔΑ προέβη στις εξής
ενέργειες:
✓
Τον Ιανουάριο του έτους 2021, ανάρτησε την τροποποιημένη/επικαιροποιημένη 6η έκδοση
του Οδηγού Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ (19/01/2021) με σκοπό να καλυφθούν όλες οι
περιπτώσεις χειρισμού των διαδικασιών διανομής των αγαθών προς τους ωφελούμενους.
✓
Τον Μάρτιο του 2021 (10/03/2021) έγινε συμπλήρωση/επικαιροποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών τροφίμων και ΒΥΣ που είχε εκπονήσει για το ΤΕΒΑ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) και είχαν αναρτηθεί αρχικά τον Ιούνιο του έτους 2020.
Εμπλουτίστηκαν με την προσθήκη νέου προϊόντος το «Τυρί Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ». Επίσης τον
Απρίλιο (23/04/2021) έγινε επικαιροποίηση και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων
κατηγορίας «ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ».
Η χρήση των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών, σε περίπτωση που η Κοινωνική Σύμπραξη
προμηθευτεί κάποιο από τα προϊόντα αυτά, τέθηκε ως υποχρεωτική.
✓
Στις 09/11/2021 η ΔΑ απέστειλε στις ΚΣ ηλεκτρονικό μήνυμα «ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΕΒΑ - ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ COVID – 19» όπου ενημερώνει για το αν και πως θα πραγματοποιούνται
διανομές ΤΕΒΑ σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις μέτρων αποφυγής διασποράς της covid–
19, δηλαδή στα κέντρα διανομής ΤΕΒΑ, καθόσον έχουν ως αντικείμενο τον επισιτισμό, εφαρμόζονται
κατ’ αναλογία τα ισχύοντα για τα καταστήματα τροφίμων δηλαδή με τήρηση των προληπτικών
μέτρων (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.).
✓
Στις 12/11/2021 η ΔΑ ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις ΚΣ, σε συμπλήρωση του
οδηγού εφαρμογής, ότι εφεξής απαιτείται έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και για την προώθηση
των ξηρών/μακράς διάρκειας τροφίμων (εκτός των νωπών ή/και κοντόληκτων τροφίμων) προς
δομές συσσιτίων εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα αναδιανομής τους προς τους ωφελούμενους.

1.2. Επιπλέον ενέργειες της ΔΑ κατά το έτος 2021:
Μελέτες:
Τον Σεπτέμβριο του έτους 2020 η ΔΑ του ΤΕΒΑ και το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
(ΠΑΔΑ), σύναψαν σύμβαση με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση των διανομών, την αξιολόγηση των
τροφίμων που διανέμονται στους ωφελούμενους, τη δημιουργία καταλόγου με ειδικές προτάσεις ως
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προς το περιεχόμενο των προς διανομή τροφίμων και την αναλογία κάθε κατηγορίας - ομάδας
τροφίμων, με γνώμονα την ισορροπημένη διατροφή. Επιπλέον το ΠΑΔΑ ανέλαβε την υποχρέωση κατά
την διάρκεια του έτους 2021, να διενεργήσει δειγματοληπτικά, κατά την διάρκεια υλοποίησης των
διανομών, δέκα (10) επιτόπιες επιθεωρήσεις σε δομές επιλεγμένων Κοινωνικών Συμπράξεων.
Τον Ιανουάριο του 2021 το ΠΑΔΑ κατέθεσε στην ΔΑ, σε εκτέλεση της Σύμβασης υπ’αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ
1180οικ./07.09.2020 – άρθρο 1, το παραδοτέο Α «Μελέτη για ισορροπημένη δίαιτα, πρόσβαση σε
ασφαλή τρόφιμα και δραστήρια υγιή ζωή των ωφελούμενων του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ»
και υπολογιστικό εργαλείο σε μορφή εξελόφυλλου στο οποίο σύμφωνα με τα είδη/ποσότητα που
συμπληρώνεις, δημιουργείς γεύματα για ισορροπημένη διατροφή. Επίσης κατά την διάρκεια του έτους
2021, τα στελέχη του ΠΑΔΑ ολοκλήρωσαν τους δέκα επιτόπιους ελέγχους επιθεώρησης σε επιλεγμένες
δειγματοληπτικά ΚΣ, λαμβάνονται δείγματα από τα διανεμόμενα - νωπά και ξηρά - τρόφιμα από τις
διανομές όπου παρευρέθηκαν. Τα εν λόγω δείγματα υποβάλλονταν σε εργαστηριακούς ελέγχους και
τα αποτελέσματα αυτών διαβιβάζονταν στην ΔΑ, η οποία εν συνεχεία, τα κοινοποιούσε στις ΚΣ ως
ενημέρωση και συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του ΠΑΔΑ, εφόσον υπήρχαν.
Στις 22/04/2021 παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή συνάντηση του FEAD Evaluation Partnership,
η μελέτη με τίτλο «Προοπτική διερεύνηση και εκτίμηση του ρίσκου (βάσει σεναρίων) για αύξηση της
ακραίας φτώχειας από την Πανδημία COVID-19 σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε σχέση
με την απώλεια θέσεων εργασίας» από τον κύριο Σταύρο Γαβρόγλου Δ/ντη Ενεργητικών Πολιτικών
& Διεθνών Δικτύων του ΕΙΕΑΔ με την συνδρομή του κυρίου Κώτσιου Βάιου εξωτερικού συνεργάτη
που ανέπτυξε την πλατφόρμα για την έρευνα. Η μελέτη εκπονήθηκε τον Αύγουστο του 2020 από την
Δ/νση Ενεργητικών Πολιτικών & Διεθνών Δικτύων του ΕΙΕΑΔ για λογαριασμό της ΔΑ του ΤΕΒΑ. Ο
Μηχανισμός έχει θεσμοθετηθεί το 2016 σε συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. το
οποίο έχει την επιστημονική ευθύνη της παραγωγής αποτελεσμάτων και διαχειρίζεται το ειδικό
Πληροφοριακό Σύστημα. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής του παλμού και των τάσεων της
αγοράς εργασίας. Επεξεργάζεται και οπτικοποιεί στατιστικά στοιχεία από εθνικές βάσεις δεδομένων και
διενεργεί έρευνες πεδίου σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, για τον εντοπισμό αναντιστοιχιών στην
προσφορά και ζήτηση εργασίας, και την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς εργασίας σε επαγγέλματα
και δεξιότητες – σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας και
δήμου. Το Έργο της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αποτελεί τομή στην ιστορία των
δημόσιων πολιτικών και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. O Μηχανισμός απευθύνεται τόσο σε
όσους σχεδιάζουν, αξιολογούν και παίρνουν αποφάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, όσο και στους
εργαζόμενους, ανέργους, μαθητές και φοιτητές.
Εκδηλώσεις/Ημερίδες/Τεχνικές συναντήσεις το έτος 2021
-

Τεχνικές συναντήσεις/σεμινάρια

✓
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Στην Κέρκυρα στις 06, 07 και 08/12/2021 η ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του
ΤΕΒΑ πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ – ΟΠΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ» στο οποίο συμμετείχαν οι εξής ΚΣ: ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Ευρυτανίας, ΠΕ
Καστοριάς, ΠΕ Κοζάνης, ΠΕ Φλώρινας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ
Έβρου/Αλεξανδρούπολης και ΠΕ Λάρισας.
✓
Τεχνική συνάντηση/σεμινάριο της ΔΑ στην Ρόδο 18-20/10/2021 με θεματολογία «ΟΠΣ –
Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης – Λογισμικό Παρακολούθησης Συνοδευτικών
Μέτρων» στην οποία παραβρέθηκαν και ενημερώθηκαν/εκπαιδεύτηκαν, στελέχη της ΠΕ Ρόδου και
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την ΠΕ Καλύμνου-Καρπάθου, τα οποία είναι υπεύθυνα για την
υλοποίηση του Προγράμματος.
✓
Τεχνική συνάντηση της ΔΑ στην ΠΕ ΚΩ στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2021
✓
Τεχνική συνάντηση της ΔΑ στην Κάλυμνο, ΠΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ στις 31/08/2021
✓
Τεχνική συνάντηση της ΔΑ στην Ρόδο, ΠΕ ΡΟΔΟΥ στις 30/08/2021
✓
Τεχνική συνάντηση της ΔΑ στην Χίο, ΠΕ ΧΙΟΥ στις 09/07/2021
✓
Στο πλαίσιο του έργου της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.Α. ΤΕΒΑ: 1880 Οικ./30.12.2020 (άρθρ.1
τμ.ΙΙΙ) συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕ
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», ο Ανάδοχος παρείχε το έτος 2021 μεταξύ άλλων
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υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών του εγκατεστημένου λογισμικού παρακολούθησης αποθεμάτων
αποθήκης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2021, οκτώ (8)
διαδικτυακά τεχνικά σεμινάρια σε χρήστες επιπέδου Κοινωνικών Συμπράξεων που υλοποιούν το ΕΠ
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ κι έχουν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

1o Σεμινάριο: 03/02/2021 - ΠΕ Νοτίου Τομέα, ΠΕ Ξάνθης
2ο Σεμινάριο: 04/03/2021 - ΠΕ Έβρου/ Αλεξανδρούπολης, Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας/Σκύρου,
Κορινθίας, Χίου, Καλύμνου-Καρπάθου, Ρόδου
3 ο Σεμινάριο: 11/03/2021 - ΠΕ Δράμας, Άρτας, Λάρισας, Μαγνησίας/Σποράδων, Αρκαδίας,
Κορινθίας, Λακωνίας
4ο Σεμινάριο: 18/03/2021 – ΠΕ Ροδόπης, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ευρυτανίας,
Φωκίδας, Κορινθίας
5ο Σεμινάριο: 30/03/2021 – ΠΕ Καβάλας/Θάσου, Θεσσαλονίκης Δυτικό Τμήμα, Ιωαννίνων,
Φθιώτιδας, Βορείου Τομέα/Δήμος Αμαρουσίου, Δυτικού Τομέα, Κεντρικού Τομέα/ Δήμος
Αθηναίων
6ο Σεμινάριο: 06/04/2021 – ΠΕ Βορείου Τομέα/Περιφέρεια Αττικής, Κεντρικού Τομέα/
Περιφέρεια Αττικής, Ιονίων Νήσων
7ο Σεμινάριο: 13/04/2021 – ΠΕ Καλύμνου/ Καρπάθου, Κρήτης
8ο Σεμινάριο: 26/10/2021 - ΠΕ Κρήτης, Λέσβου

Ημερίδες/Παρουσιάσεις
✓
FEAD Community Network meeting 2-3 Φεβρουαρίου 2021 (online): Θεματικό σεμινάριο με
θέμα ‘New beneficiaries of FEAD-funded measures and new practices implemented during the
Covid-19 crisis” στο οποίο παρουσίασε η ΠΕ Αχαΐας/Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το συνοδευτικό
μέτρο: Support line “We Strengthen Together” & synergies with open online platform
www.menoumedytikiellada.gr (Mary Xenou - Western Greece Region /The Patras Holy Diocese)
✓
Τον Ιούνιο, 3-5/06/2021, διενεργήθηκε το «9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional
Growth Conference)» στο οποίο, εκτός των άλλων θεμάτων, την τρίτη ημέρα του συνεδρίου
(05/06/2021) η ΔΑ συμμετείχε στο συνέδριο για το Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ/FEAD στην ενότητα
“Social Cohesion during and after crisis” με θέμα «Ανισότητες στην Ευρώπη». Συζητήθηκε η
τρέχουσα ΠΠ 2014-2020, υλοποίηση και αποτελέσματα αυτής όπως και η ερχόμενη ΠΠ 2021-2027
προϋπολογισμός, προγραμματισμός και συνέργειες με το ΕΚΤ+.
✓
Στις 29 Απριλίου 2021 διεξήχθη στην Γερμανία στην πόλη της Νυρεμβέργη και διαδικτυακά,
το Διεθνές Συνέδριο για την Καταπολέμηση της Παιδικής Φτώχειας “International Congress on the
Fight against Child Poverty” το οποίο οργανώθηκε από το German Family Benefits Directorate του
Federal Employment Agency με την συμμετοχή του European Social Insurance Platform (ESIP) στο
οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα με παρουσίαση του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δίκτυο για τα
Δικαιώματα του Παιδιού» το οποίο είναι εταίρος στην ΚΣ ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Παρουσίαση: «Center for the Child: Network for Children’s Rights», Greece, Alexia
Karapatsia

1.3 Προγραμματιζόμενες ενέργειες της ΔΑ (για το έτος 2022)
✓
Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 223/2014 το έτος 2022 θα διεξαχθεί η δεύτερη έρευνα για
την Δομημένη Έρευνα (Structure Survey). Τον Νοέμβριο του 2021 η ΔΑ, μέσω της Τεχνικής
Βοήθειας, ανάθεσε την διεξαγωγή της έρευνας σε εξωτερικό συνεργάτη, με προγραμματισμό να
διεξαχθεί η έρευνα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022. Η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (ειδική πλατφόρμα) το οποίο έχει δυο μέρη υλοποίησης.
Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται προς τις ΚΣ (μέρος Α) και προς τους ωφελούμενους (μέρος Β). Η
μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας θα υποβληθούν προς την ΕΕ μέσω της πλατφόρμας
του SFC2014 το οποίο είναι ο επίσημος χώρος υποβολής των ενεργειών που αφορούν στο
Πρόγραμμα του ΤΕΒΑ/FEAD.
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✓
Προγραμματισμός υλοποίησης, με φυσική παρουσία, της 4ης Συνάντησης του Εθνικού
Δικτύου Συντονισμού των Φορέων υλοποίησης του Προγράμματος - η οποία δεν κατέστη δυνατό να
πραγματοποιηθεί στο έτος 2021 - με παρουσία των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης και με
θεματολογία, ενδεικτικά, όπως: α) παρουσίαση καλών πρακτικών αναφορικά με τις διανομές και τις
συνοδευτικές δράσεις στην περίοδο της πανδημίας, προβλήματα και αντιμετώπιση αυτών, β) καλές
πρακτικές ως προς την δημοσιότητα των διανομών ή/και των συνοδευτικών, διαφορετικοί τρόποι
ενημέρωσης των ωφελουμένων αξιοποιώντας τα τοπικά δεδομένα, γ) η υλοποίηση μέσω των
voucher, δ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του
ΤΕΒΑ/FEAD. Τρόποι καλύτερου σχεδιασμού (brain storming) ώστε οι γνώσεις (know how) που έχουν
ήδη αποκτηθεί από την υλοποίηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου να χρησιμοποιηθούν
προς όφελος της νέας προγραμματικής περιόδου.
✓
Προγραμματισμός υλοποίησης (διαδικτυακών) Τεχνικών Σεμιναρίων επί διαφόρων θεμάτων
διαχείρισης και υλοποίησης που ανακύπτουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος π.χ.
παρουσίαση από στελέχη του ΠΑΔΑ προς τα στελέχη των ΚΣ, την κατάρτιση πακέτων/σακουλών
τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και καθοδήγηση για τον ορθό χειρισμό των αποθηκευμένων και
διανεμόμενων αγαθών, ενημέρωση ως προς νέες επικαιροποιήσεις των λογισμικών συστημάτων
υλοποίησης κ.αλ.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΕΒΑ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του ΤΕΒΑ και σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας
και της μη διάκρισης, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος συνεχίζουν να προκύπτουν από την
διασύνδεση του ΤΕΒΑ/FEAD (Ιούνιος 2017) με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ πρώην ΚΕΑ)
(ΥΑ 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. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται η αυστηρή προσέγγιση για τον
προσδιορισμό της ομάδας στόχου, με σκοπό την αποτροπή κάθε διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της
φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας ή
του σεξουαλικού προσανατολισμού.
Λόγω της ύπαρξης της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν και στην διάρκεια του
έτους 2021, συνεχίστηκε η οικονομική ύφεση και συνακόλουθα η φτωχοποίηση του πληττόμενου
πληθυσμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των Ωφελουμένων που αναζητούν βοήθεια από
το ΤΕΒΑ/FEAD.
Στον κάτωθι πίνακα καταγράφεται ανά μήνα η αύξηση των αιτήσεων/μέλη στους μήνες του έτους
2021. Η συστηματική αύξηση άρχισε να καταγράφεται από τον Αύγουστο του 2020 και συνεχίστηκε
και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.
H κίνηση των ωφελουμένων καταγράφεται συγκριτικά για τα δύο έτη ως εξής:

Μήνας

Έτος 2020

Έτος 2021

Αιτήσεις

Μέλη

Αιτήσεις

Μέλη

Ιανουάριος

209.160

412.850

215.938

421.600

Φεβρουάριος

207.873

411.047

220.503

430.832

Μάρτιος

194.827

376.183

223.339

436.302
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Απρίλιος

198.116

381.039

226.153

442.107

Μάιος

198.116

381.020

228.451

446.805

Ιούνιος

201.984

389.429

228.039

445.732

Ιούλιος

200.783

386.410

204.792

398.430

Αύγουστος

186.985

356.163

169.559

324.031

Σεπτέμβριος

185.352

360.809

175.503

335.055

Οκτώβριος

192.519

374.911

181.390

344.417

Νοέμβριος

203.361

396.483

194.238

370.102

Δεκέμβριος

209.934

409.546

201.281

385.220

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ13/οικ./52629/2021/20-07-2021 στις 3/09/2021 έγινε
τροποποίηση/αύξηση τριάντα εννέα (39) Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2018-2019 από
τις συνολικά πενήντα επτά (57) Πράξεις. Η αύξηση του προϋπολογισμού τους έγινε σύμφωνα με
αιτήματα για επιπλέον χρηματοδότηση, τα οποία υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενες ΚΣ προς την ΔΑ του
Προγράμματος. Η ΔΑ προχώρησε σε υπερδέσμευση έως και 20% επί του συνολικού προϋπολογισμού
Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
(ΕΠ ΕΒΥΣ). Οι εν λόγω Πράξεις από συνολικό προϋπολογισμό 111.448.617,19€ αυξήθηκαν κατά
62.322.773,60€ ήτοι νέος συνολικός προϋπολογισμός 173.771.390,79€.
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΤΕΒΑ υπάρχει αναρτημένη η εν λόγω τροποποίηση:
https://teba.eiead.gr/announcement/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%
ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7%cf%82-39%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b5%cf%89/
3. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ (Covid_19)
Γενικά στοιχεία για τις διανομές:
Όπως κατά το έτος 2020 έτσι και στο έτος 2021 όπου ίσχυαν τα μέτρα κατά της πανδημίας,
πραγματοποιήθηκαν διανομές τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής κάθε μήνα, με επιχειρησιακό
σχεδιασμό προσαρμοσμένο στα εκάστοτε οριζόντια και τοπικά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονταν
προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού.
Από Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά: 255 διανομές
(έναντι 305 διανομών κατά το έτος 2020)
Συχνότητα διανομών: Κάθε μήνα
Σημειώνεται ότι για κάθε Κοινωνική Σύμπραξη λογίζεται ότι πραγματοποιεί μία διανομή ανά μήνα,
ανεξαρτήτως της συνθήκης πόσες ημέρες διαρκεί η διανομή και σε πόσα σημεία πραγματοποιείται.
Μέσος όρος διανομών ανά μήνα: 22 διανομές ανά την Ελλάδα (έναντι 25 διανομών κατά το έτος 2020)
Διανομές πραγματοποιήθηκαν ακόμα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Διανομές τροφίμων και ΒΥΣ
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Οι διανομές υλοποιήθηκαν κανονικά και με αμείωτο ρυθμό σε όλη τη χώρα και πραγματοποιήθηκαν με
όλους τους δυνατούς τρόπους: με τον κλασσικό δηλαδή σε ανοιχτά κέντρα διανομής, με διάρκεια
αρκετών ημερών προς αποφυγή συνωστισμού των ωφελουμένων, τηρώντας τα υγειονομικά
πρωτόκολλα προστασίας διασποράς της νόσου όπως και με εναλλακτικούς τρόπους όπως κατ’οίκον
διανομές, διανομές σε σημεία διανομής κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και Drive-through διανομές
(δηλαδή ο ωφελούμενος προσερχόταν με το όχημά του, γινόταν η ταυτοποίηση και το πακέτο του
φορτωνόταν στο όχημα – ανέπαφα - από τους διανομείς). Όλες οι ΚΣ προσπάθησαν να υλοποιήσουν
το Πρόγραμμα με ευελιξία, επαγγελματισμό και συνέπεια.
Επιπλέον ο Δήμος Αθηναίων/ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ σε συνεργασία με το εθνικό πρόγραμμα «Στέγαση
και εργασία για τους Αστέγους» - οργάνωσε ομαδική εθελοντική δράση. Οι δικαιούχοι του
προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους Αστέγους» ανταποκρίθηκαν θετικά ως προς τη
εθελοντική συμμετοχή τους στις διανομές του ΤΕΒΑ. Στόχος της δράσης είναι η προώθηση του
εθελοντικού πνεύματος και ανάπτυξη ανάλογης κουλτούρας και σκοπός να καλυφθεί η σημαντική
ανάγκη του προγράμματος ΤΕΒΑ του Δήμου Αθηναίων σε ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αναφέρεται στη
Συνοπτική Έκθεση Υλοποίησης της εθελοντικής δράσης στα πλαίσια του Προγράμματος «Στέγαση και
εργασία για τους Αστέγους» του Δήμου Αθηναίων, επειδή το πρόγραμμα ΤΕΒΑ με τις διανομές του,
περιλαμβάνει σταθερή και επαναλαμβανόμενη δράση, βοηθά τους εν λόγω δικαιούχους (άστεγοι) να
αντιληφθούν το συλλογικό όφελος και να αισθανθούν χρήσιμοι ενδυναμώνοντας το αίσθημα για
προσφορά. Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους Αστέγους» συνέβαλαν
στις δια ζώσης διανομές του Δήμου Αθηναίων για το ΤΕΒΑ κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021.
Διανεμηθέντα προϊόντα
Ως προς την ποικιλία των προϊόντων, διανεμήθηκαν τα είδη που είχαν διανεμηθεί και κατά τα
προηγούμενα έτη όπως και είδη ατομικής προστασίας από τον covid_19 (μάσκες και απολυμαντικά
τζέλ)
Αδιανέμητα πακέτα και Διαχείριση αποθεμάτων
Το ΕΠ υλοποιείται με συγκεκριμένους κανόνες μετριασμού των περιπτώσεων αδιανέμητων πακέτων
και διαχείρισης αυτών με σαφείς οδηγίες από την ΔΑ προς τις ΚΣ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή
διαχείριση των αποθεμάτων τους. Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης αποθεμάτων
αποθήκης (ΟΠΣ Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης) παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία
δημιουργίας διανομών έτσι ώστε να υπολογίζεται το ποσοστό διαρροών που υπάρχει στην προσέλευση
των Ωφελουμένων και ως εκ τούτου να μετριάζονται κατά το δυνατόν οι πιθανότητες αδιανέμητων
πακέτων.
Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος (6η έκδοση – 19.01.2021) διαλαμβάνει σχετικά με τη
διαχείριση των αδιανέμητων αποθεμάτων τα κάτωθι:
✓ Τα αδιάθετα προϊόντα αναδιανέμονται σε ωφελούμενους ΤΕΒΑ. Η ομάδα ωφελουμένων στους
οποίους γίνεται αναδιανομή προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των
αδιάθετων προϊόντων.
✓ Όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες αναδιανομής και παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα
αδιάθετα τρόφιμα (αν πρόκειται για νωπά τρόφιμα ή για ξηρά κοντόληκτα τρόφιμα), αυτά
προωθούνται αποκλειστικά και μόνο σε συσσίτια.
✓ Τα αδιάθετα προϊόντα ΒΥΣ δεν προωθούνται σε δομές. Προωθούνται μόνο σε ωφελούμενους
ΤΕΒΑ μέσω αναδιανομών. Στις περιπτώσεις που τα αποθέματα δεν επαρκούν για την
πραγματοποίηση αναδιανομής σε ωφελούμενους δύναται να προωθούνται σε δομές μετά από
έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.
Στις 12/11/2021 η ΔΑ ενημέρωσε με ηλεκτρονικό μήνυμα τις ΚΣ, σε συμπλήρωση του οδηγού
εφαρμογής, ότι εφεξής απαιτείται έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής και για την προώθηση των
ξηρών/μακράς διάρκειας τροφίμων προς τις δομές συσσιτίων εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα
αναδιανομής τους προς τους ωφελούμενους.
Ακολουθώντας τις ανωτέρω διαδικασίες, τα αδιανέμητα αποθέματα του έτους 2021 που προωθήθηκαν
σε συσσίτια απέδωσαν 2.594.839 ζεστά γεύματα.

EL

6

EL

Μεθοδολογία υλοποίησης διανομών εν μέσω πανδημίας
Σε συνέχεια των μεθόδων υλοποίησης που υιοθετήθηκαν κατά το έτος 2020 και είχαν θετικό
αποτέλεσμα οι ΚΣ διατήρησαν τις ίδιες μεθόδους και κατά το έτος 2021, όπως ενδεικτικά:
✓ Ύπαρξη τηλεφωνικών κέντρων για την ενημέρωση των Ωφελουμένων και το κλείσιμο
ραντεβού για την παραλαβή των αγαθών από σημείο διανομής,
✓ Κατ’οίκον διανομές (με οχήματα των ΚΣ ή με σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία)
✓ Σε αποκλεισμένα χωριά και οικισμούς λόγω καραντίνας, έγινε διανομή σε συνεργασία με τους
εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ή μέσω επαφής με Διαμεσολαβητές
του οικισμού. Το ίδιο έγινε και σε περιπτώσεις διανομών σε οικισμούς Ρομά.
Προβλήματα υλοποίησης των διανομών και αντιμετώπιση αυτών
Όσον αφορά στην διαχείριση του Προγράμματος - στην υλοποίηση των διανομών και στην
περιορισμένη κλίμακα καταστροφών αγαθών που ανέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους 2021 - τα εν
λόγω θέματα αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ
(6η Έκδοση/Επικαιροποιημένη).
4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Λογισμικό παρακολούθησης συνοδευτικών μέτρων
Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί συνοδευτικών μέτρων που υποβλήθηκαν
παρακολούθησης συνοδευτικών μέτρων το έτος 2021 (γενικά στοιχεία):

στην

πλατφόρμα

Πράξεις 2015- 2016: 492.448,14 ευρώ
Πράξεις 2018-2019: 919.961,56 ευρώ
Συνοδευτικές δράσεις
Οι συνοδευτικές δράσεις συνεχίστηκαν κατά το έτος 2021, όπως και το προηγούμενο έτος λόγω της
πανδημίας, είτε με κλασικές ανοιχτές στο κοινό μεθόδους, όπου αυτό ήταν εφικτό (π.χ. ομαδικές
συνεδρίες) είτε με εναλλακτικούς τρόπους (ατομικές συνεδρίες, τηλεφωνικές συνεδρίες, διαδικτυακές
συνεδρίες).
Επίσης πέραν των συνοδευτικών μέτρων που είτε αφορούσαν στον covid_19 είτε υλοποιήθηκαν με
εναλλακτικούς τρόπους λόγω του covid_19, παράλληλα, σε περιόδους μη αυστηρών περιοριστικών
μέτρων (total lockdown) και χαλάρωσης αυτών, έγινε προσπάθεια από όλες τις Συμπράξεις να
υλοποιήσουν κλασικού τύπου συνοδευτικά μέτρα, με τήρηση των μέτρων προστασίας, όπως συνεδρίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατροφικές συμβουλές, συμβουλές οικογενειακού προϋπολογισμού κ.λπ.
Επιπλέων υλοποιήθηκαν συνοδευτικές δράσεις του ΤΕΒΑ σε συνεργασία με εθνικά και
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στήριξης του πληθυσμού. Τέτοιες δράσεις ήταν της ΚΣ ΠΕ
Αχαΐας / Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία υλοποίησε δύο συνοδευτικές δράσεις του ΤΕΒΑ σε
συνεργασία με εθνικά προγράμματα ως εξής:
Η δράση “We Strengthen Together” & synergies with open online platform
www.menoumedytikiellada.gr - «Δυναμώνουμε μαζί»: δράση στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων
του ΤΕΒΑ που υλοποίησε ο Εταίρος Ιερά Μητρόπολη Πατρών και συνδέθηκε ως συνέργεια με την
online πλατφόρμα www.menoumedytikiellada.gr (ηλεκτρονική πλατφόρμα της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων
- έκτακτη επιδότηση/στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω covid-19). Η δράση προκρίθηκε το 2021 σε
ευρωπαϊκό επίπεδο του ΤΕΒΑ (FEAD/ESF+) στο πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών ψυχοκοινωνικής
στήριξης οικονομικά αδύναμων κατά την πανδημία Covid-19. Το έτος 2021 παρουσιάστηκε online στο
θεματικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες 2-3 Φεβρουαρίου 2021 Διαδικτυακή Παρουσίαση–Συμμετοχή, στο
«FEAD Community – Thematic Seminar on ‘New beneficiaries of FEAD-funded measures and new
practices implemented during the Covid-19 crisis» – 2-3 February 2021 (online) Brussels. Η δράση
δημοσιεύθηκε επίσης στον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European Commission
Employment, Social Affairs & Inclusion και στον ιστότοπο του ΕΙΕΑΔ.
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Η δράση «Ασπίδα Υγείας για Γυναίκα και Παιδί» έγινε σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική
Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο συνεργατικών
δεσμών υλοποίησης κοινών δράσεων μεταξύ του ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετείχε η 6η
ΥΠΕ JAHEE (Joint Action Health Equity Europe) για το ΠΕ9: Υγεία και ισότητα σε όλες τις πολιτικές –
Διακυβέρνηση. Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια των συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας
στοχεύοντας στην ενίσχυση δεξιοτήτων των ωφελούμενων των οικονομικά ευάλωτων ομάδων
(γυναικών ηλικίας 18-40 ετών, ωφελούμενων ΤΕΒΑ, Π.Ε. Αχαΐας) σε κύρια σημεία για θέματα πρώτων
βοηθειών, αυτοεξέτασης, θέματα υγείας βρέφους & παιδιού κ.α. καθώς και στη δικτύωση και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων χτίζοντας και επενδύοντας σε μια συνεχή και διαχρονική
συνεργασία. Περιλάμβανε τη διεξαγωγή σεμιναρίων από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, όπως
Λειτουργοί Υγείας από τον Σύλλογο Μαιών και νοσηλευτές από την 6η ΥΠΕ και ιατρικό προσωπικό από
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τις θεματικές ενότητες «Γυναίκα και αυτοπροστασία- Πρώτες
βοήθειες» και «Μητέρα και παιδί». Η δράση πραγματοποιήθηκε στις 12-13 Ιουλίου 2021 σε ειδικό
διαμορφωμένο χώρο 2 αιθουσών χωρητικότητας 15-20 ατόμων που παρείχε η 6η ΥΠΕ και
συγκεκριμένα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Επιδαύρου 4 – Τερψιθέα) στην Πάτρα, όπου τηρήθηκαν τα
μέτρα προστασίας κατά του COVID και διεξήχθησαν rapid tests κατά την είσοδο των συμμετεχόντων.
Επίσης, χορηγήθηκε εκπαιδευτικό υλικό κατάρτισης καθώς και μάσκες και αντισηπτικά. Τέλος, δόθηκε
βεβαίωση συμμετοχής σε όλες τις συμμετέχουσες. Δια ζώσης παρακολούθησαν το σεμινάριο 21
γυναίκες, ενώ 354 γυναίκες παρέλαβαν εκπαιδευτικό υλικό κατά τις διανομές τροφίμων.
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Η Διαχειριστική Αρχή αξιοποίησε την εν λόγω ΤΒ το 2021 για θέματα επικοινωνίας και δημοσιότητας,
δαπάνες για ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις, σε Νομικές υπηρεσίες, Λογιστικές, Τεχνικής και
Επιστημονικής Υποστήριξης, υπηρεσίες υποστήριξης υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού αλλά
και προστασίας δεδομένων, για διοικητικά - λειτουργικά έξοδα, για Μελέτες και Έρευνες. Στον ιστότοπο
του Προγράμματος αναρτάται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εγχειρίδιο του ΣΔΕ, κατάλογος με την
ετήσια ανάλυση της ΤΒ (ανάρτηση 08/02/2022 «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΗΣ Δ.Α. ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ»)
Η εν ενεργεία Πράξη ΤΒ MIS 5007790 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 9.089.000€ έχει μέχρι και το
έτος 2021 σύνολο προϋπολογισμού συμβάσεων 4.837.854,73€.
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (Άρθρο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 223/2014)
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΥΡΩΠΗ 2020», εντός της οποίας συστάθηκε το FEAD με κεντρικό
πανευρωπαϊκό στόχο τη συμβολή του στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού το
έτος 2020 κατά 20.000.000 ανθρώπους σε σχέση με το έτος 2008, η Ελλάδα είχε τον ποσοτικό στόχο
των 450.000 λιγότερων ανθρώπων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Πέραν των
δράσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, τα δύο
βασικά εργαλεία της Ελλάδας προς καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που
συγχρηματοδοτείται από το FEAD, το οποίο άρχισε να υλοποιείται από το έτος 2015, καθώς και το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το οποίο άρχισε να υλοποιείται το έτος 2017. Τα δύο αυτά «εργαλεία»
βρήκαν τον ελληνικό πληθυσμό σε δεινή θέση λόγω της δημοσιονομικής κρίσης που έπληξε την
Ελλάδα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τη μείωση των κοινωνικών δαπανών κατά ποσοστό που
ξεπέρασε το 19%, την καταγεγραμμένη ανεργία που άγγιξε το 27% και τις διαδοχικές περικοπές των
συντάξεων σε ποσοστό έως και 45%.
Επίσης, ενώ στα τέλη του έτους 2015 το FEAD στην Ελλάδα αριθμούσε περίπου 200.000
Ωφελούμενους, από το έτος 2017 που διασυνδέθηκε με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ως προς
την επιλεξιμότητα του Ωφελούμενου Πληθυσμού εξελικτικά αριθμεί περί τις 400.000 άτομα. Έχει δε
υπολογιστεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σήμερα από τις δράσεις του FEAD έχουν
εξυπηρετηθεί, τουλάχιστον μία φορά, περίπου 1.500.000 άτομα, δηλαδή πάνω από το 10% του
ελληνικού πληθυσμού. Από τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αντλούμε την πληροφορία ότι το
ποσοστό των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις,
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ανερχόταν το έτος 2015 σε 21,4%, το έτος 2016 σε 21,2%, το έτος 2017 σε 20,2%, το έτος 2018 σε
18,5%, το έτος 2019 σε 17,9% και το έτος 2020 σε 17,7%. Από τα ίδια στοιχεία βλέπουμε ότι το
ποσοστό των ατόμων που αντιμετώπιζαν υλικές στερήσεις ανερχόταν το έτος 2015 σε 39,9%, το έτος
2016 σε 38,5 %, το έτος 2017 σε 36,0 %, το έτος 2018 σε 33,5 %, το έτος 2019 σε 30,2 % και το
έτος 2020 σε 32,7%. Σημειωτέον ότι κατά τα έτη 2016 – 2020 η Ελλάδα έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά
κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ 27, τα δε
ποσοστά ανά έτος είναι μεγαλύτερα κατά 10 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της ΕΕ
27.
Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοσιονομική κρίση που έπληξε την
Ελλάδα κατά την προηγούμενη δεκαετία υπήρξε καθοριστική στην αύξηση του ποσοστού των
ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ωστόσο, παρατηρούμε
ότι από την έναρξη υλοποίησης του FEAD τα ποσοστά κινδύνου φτώχειας και υλικών στερήσεων
αρχίζουν να υποχωρούν, υποχώρηση που συνεχίζεται σταθερά και με μεγαλύτερη ένταση από την
στιγμή της διασύνδεσης του FEAD με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, παρά το γεγονός ότι ο
επιλέξιμος ωφελούμενος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 50%. Με άλλα λόγια, οι δράσεις του FEAD, σε
συνέργεια με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, απέδωσαν στην προσέγγιση του στόχου μείωσης της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, παρ’ όλους τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
Συνεπώς, καταδεικνύεται πρόδηλα ότι η προστιθέμενη αξία του FEAD στην αντιμετώπιση της ακραίας
φτώχειας στην Ελλάδα έχει καταστεί καθοριστική. Περαιτέρω, παρατηρούμε μικρή μείωση του
ποσοστού φτώχειας κατά το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019, καθώς και αύξηση του ποσοστού
υλικών στερήσεων. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τις συνθήκες αυστηρού lockdown
που επιβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, η εικόνα αυτή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς
το μεν η υγειονομική κρίση παραμένει, το δε ακολουθείται από τις αναδυόμενες ενεργειακή και
επισιτιστική κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Θεωρούμε λοιπόν ότι για να συνεχίσουν οι δράσεις του FEAD να αποδίδουν, θα πρέπει η
προτεραιότητα 6 που συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική
Συνοχή», μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν οι δράσεις του ΕΚΤ+ στην Ελλάδα κατά την περίοδο
2021 – 2027, να ενισχυθεί από άποψης πόρων, ώστε οι διανομές να συνεχιστούν απρόσκοπτα, με
μεγαλύτερη συχνότητα και με πλουσιότερο καλάθι. Ως προς τα συνοδευτικά μέτρα, καθ’ όλο το
χρονικό διάστημα υλοποίησης του FEAD υλοποιούνται παράλληλα με τις διανομές προϊόντων.
Μέχρι σήμερα παρασχέθηκαν περίπου 80.000 υπηρεσίες με το πλήθος των συμμετοχών των
Ωφελουμένων να ανέρχεται σε 550.000 περίπου, όπως προκύπτει από το ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης συνοδευτικών μέτρων της Διαχειριστικής Αρχής. Η
υλοποίηση των συνοδευτικών μέτρων συνεχίστηκε απρόσκοπτα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
με γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή του είδους και της στόχευσης της κάθε δράσης, σε
συνάρτηση με τις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία, καθώς υλοποιήθηκαν δράσεις με περιεχόμενο
την κάθε είδους στήριξη των Ωφελούμενων (ενημερωτική, συμβουλευτική, ψυχολογική). Κατά τα
τελευταία δύο χρόνια λοιπόν παρασχέθηκαν 19.000 περίπου υπηρεσίες, που αριθμούν 35.500 περίπου
συμμετοχές Ωφελουμένων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:
Παρατίθεται περίληψη των παρατηρήσεων που απέστειλαν στην ΔΑ οι ΚΣ.
Διανομές:
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ΚΣ υλοποίησαν διανομές σε όλη την διάρκεια του έτους 2021 με
διάφορους τρόπους, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής και των περιοριστικών μέτρων που ίσχυαν
ανά περίοδο και ανά περιοχή. Οι διανομές έγιναν με τους εξής τρόπους:
✓ Κλασικού τύπου διανομή, σε ανοιχτά κέντρα διανομής, τηρώντας αποστάσεις και κάνοντας χρήση
μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά). Σε αυτήν την περίπτωση οι διανομές
εκτείνονταν σε πολλές ημέρες, προς αποφυγή συνωστισμού των ωφελουμένων
✓ Κατ’οίκον διανομές
✓ Διανομές σε σημεία διανομής, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον Ωφελούμενο
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✓ Drive through διανομές (ο Ωφελούμενος προσερχόταν με το όχημά του και το πακέτο του φορτωνόταν
στο όχημα – ανέπαφα - από τους διανομείς)
Δημοσιότητα διανομών:
Η ενημέρωση των ωφελουμένων έγινε με αναρτήσεις στα τοπικά ΜΜΕ, με ραδιοφωνικά σποτ,
αναρτήσεις δελτίων τύπου και ενημερωτικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
λεπτομερής αναφορά στα προϊόντα που διανέμονταν και στα σημεία διανομής. Επίσης λίγες μέρες πριν
την διανομή, οι πλειοψηφία των ΚΣ απέστειλαν, για έκαστη διανομή, μηνύματα (sms) στα κινητά
τηλέφωνα των ωφελουμένων με ενημερωτικό κείμενο για την ημερομηνία, ώρα και σημείο διανομής
ή ενημέρωση για την κατ’οίκον διανομή. Σε μικρότερους Δήμους και ανάλογα με την γεωγραφική
θέση, η ενημέρωση γινόταν με τηλεφωνικές κλήσεις/ενημερώσεις σε έκαστο ωφελούμενο νοικοκυριό
ή προσωπική επικοινωνία με φυσική παρουσία δηλαδή κατ’οίκον επισκέψεις και ενημέρωση δια ζώσης.
Συνοδευτικά μέτρα και δημοσιότητα:
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω υλοποιήθηκαν συνοδευτικές δράσεις με ποικίλο τρόπο. Οι
δράσεις δημοσιότητας των συνοδευτικών μέτρων, λόγω των μεγάλων διαστημάτων ισχύς των
περιοριστικών μέτρων και τοπικά ολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας (total lock down) η
δημοσιότητα γινόταν κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
Instagram), μέσω αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (sms) ακόμη και με e-mail και με
ενημερωτικά έντυπα που μοιράζονταν μέσα στις σακούλες/πακέτα κατά την διαδικασία των διανομών
ή γινόταν με προσωπική ενημέρωση των ωφελουμένων από καταρτισμένους κοινωνικούς λειτουργούς
κατά την διάρκεια των διανομών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, από τις ΚΣ, υλοποιήθηκαν περίπου: 1.494 διαφημιστικές καταχωρήσεις /
εμφανίσεις στον τύπο και τα ΜΜΕ αναφορικά με ενημερώσεις για διανομές ή/και συνοδευτικές δράσεις
και 1.557 δελτία τύπου στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης διανεμήθηκαν περί τις
33.369 ενημερωτικά έντυπα και πραγματοποιήθηκαν 1.068 ενημερωτικές εκδηλώσεις προς τους
ωφελούμενους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε εκτός των συνοδευτικών που έχουμε ήδη αναφέρει πιο πάνω:
-

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ/ΘΑΣΟΥ: Η υλοποίηση των δράσεων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 έως και αρχές
Σεπτεμβρίου 2021. Εξασφαλίστηκε μία σχολική αίθουσα και ένας ανοιχτός χώρος της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Καβάλας όπου υλοποιήθηκαν σε μικρά τμήματα, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών και ενηλίκων. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού ενώ παράλληλα
ενισχύθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης των ωφελούμενων σχετικά με την υγιεινή διατροφή.
Πραγματοποιήθηκε μία δράση για παιδιά από έμπειρο εμψυχωτή και πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν και
επιτυχής η συνεργασία της ζωγράφου με καθηγήτρια Αγγλικών και εκμάθηση σχετικής ορολογίας στα
παιδιά.

-

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Α. δράση: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανέλαβε
και ολοκλήρωσε την υλοποίηση των ακόλουθων συνοδευτικών μέτρων: Συνεδρίες Ατομικής
Ψυχοκοινωνικής Συμβουλευτικής (παιδιών & γονέων) 4255, Συνεδρίες Ομαδικής Ψυχοκοινωνικής
Συμβουλευτικής (παιδιών & γονέων) 10, Ομαδικές δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις, μουσεία
κλπ.) 3, Εκδηλώσεις 4, Σεμινάρια 7, Ώρες εκπαιδευτικών προγραμμάτων 540, Εργαστήρια
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 108.
Β.
δράση: Κέντρο Στήριξης Οικογένειας (ΚΕ.Σ.Ο.): Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης
και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών), Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών και ενημερωτικές ημερίδες σε σχολεία, Συμβουλές
διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού, Κοινωνικά φροντιστήρια ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

-

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Δικαιούχος σε έξι Περιφερειακές Ενότητες υλοποίησε τις εξής
δράσεις: Α Ομάδα με θέμα «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ», Β Ομάδα με θέμα «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ», Γ Ομάδα με θέμα: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ», και Δ Ομάδα με θέμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» για ενήλικες, πραγματοποιήθηκαν συνολικά στις έξι

περιφερειακές ενότητες, 104 ημερίδες ενημέρωσης και 508 επιτόπιες ενημερώσεις προς τους
ωφελούμενους έκαστου εταίρου. Για τη συνοδευτική δράση στην Ε Ομάδα με θέμα «ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» σε ομάδες ωφελουμένων, για ενήλικες και παιδιά
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 247 προβολές/δράσεις.
-

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Δικαιούχος σε 4 περιφερειακές ενότητες οι συνοδευτικές
δράσεις που υλοποιεί καλύπτουν προγραμματικά ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, κατ’ αρχήν
διάγνωσης των αναγκών των ωφελούμενων και, εν συνεχεία, εφαρμογής πλάνων κοινωνικής ένταξης,
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες που εντάσσονται στο βασικό συμβατικό
πρόγραμμα και οι οποίες υλοποιούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα φαίνονται στην Ιστοσελίδα του
Έργου https://www.tebapdm.gr/#draseis. Συνοδευτικό Μέτρο 1: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών), Συνοδευτικό Μέτρο
2: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών, Συνοδευτικό
Μέτρο 3: Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής), Συνοδευτικό Μέτρο 4:
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας,
Συνοδευτικό Μέτρο 5: Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών με αντικείμενο: Εργαστήρια Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών και καλλιτεχνικά εργαστήρια, Δραστηριότητες άθλησης. Συνοδευτικό Μέτρο 6:
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους.

-

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / Δήμος Αμαρουσίου: Οι συνοδευτικές υπηρεσίες και δράσεις παρασχέθηκαν σε
ατομικό επίπεδο (συνεδρίες) όσο και σε ομαδικό (ημερίδες, σεμινάρια, παραστάσεις), εστιάζοντας στη
συμβουλευτική στήριξη, στη διεξαγωγή εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και
ενηλίκων, αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και ημερίδων σχετικά με τη σωστή διατροφή και
συμβουλές υγιεινής μαγειρικής για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών. Πιο συγκεκριμένα: • Παροχή
υπηρεσιών ταυτοποίησης και διενέργεια κοινωνικών ερευνών: 130 ατομικές συνεδρίες και 130 ατομικά
πλάνα στήριξης ενδυνάμωσης, • Υπηρεσίες ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων:
1 σεμινάριο ενηλίκων, • Ειδικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης σε ευπαθείς ομάδες: 3
ημερίδες ενηλίκων, 13 αθλητικές δραστηριότητες, 12 παιδικά εργαστήρια και 4 εργαστήρια ενηλίκων.
• Οριζόντιες Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων: 7 ημερίδες διατροφής, 7 ημερίδες ενηλίκων και 12
αφίσες.
ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΑΣΔΑ: Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής
ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών): υλοποιήθηκαν 395 ατομικές συνεδρίες, 5 εργαστήρια, 4
ημερίδες και 2 σεμινάρια. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης
παιδιών: υλοποιήθηκαν, 8 εργαστήρια, 21 αθλητικές δραστηριότητες, 4 διαδικτυακές θεατρικές
παραστάσεις. Οι συγκεκριμένες δράσεις που αφορούσαν τόσο ενήλικες όσο και παιδιά υλοποιήθηκαν
από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και στην πλειονότητά τους διαδικτυακά μέσα από ομαδικές
ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής): 11 ημερίδες.
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού & συμβουλευτική επιχειρηματικότητας: 3
ημερίδες

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ (λέξεων που αναφέρονται μέσα στο κείμενο της έκθεσης)
ΔΑ = Διαχειριστική Αρχή
ΟΕ = Ομάδα Ελέγχου
ΑΠ = Αποκεντρωμένες Προμήθειες
ΚΠ = Κεντρικές Προμήθειες
ΚΣ = Κοινωνικές Συμπράξεις
ΛΧ = Λογιστική Χρήση
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ΠΕ = Περιφερειακή Ενότητα
ΒΥΣ= Βασική Υλική Συνδρομή
ΕΕΕ= Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
ΕΔΕΛ= Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
ΓΓΚΑ= Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
ΓΓΕΠΚ= Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
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