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ΜΟΝΑΔΑ Β’
Σεπτέμβριος 2022

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
«Ως «συνοδευτικά μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται πέραν της διανομής τροφίμων ή/και της
βασικής υλικής συνδρομής, με στόχο την αντιμετώπιση του
κοινωνικού
αποκλεισμού ή/και
των κοινωνικών
έκτακτων αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο, για
παράδειγμα καθοδήγηση για ισορροπημένη διατροφή και
παροχή συμβουλών για την οικονομική διαχείριση»

(άρθρο

2 «Ορισμοί», στοιχείο 11, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΒΑ
«Το Ταμείο δεν καλείται να αντικαταστήσει τις κρατικές
πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την
καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού ιδιαίτερα τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για
την πρόληψη της περιθωριοποίησης των ευάλωτων και με
χαμηλό εισόδημα ομάδων και την αποσόβηση του αυξημένου
κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»
(Προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στοιχείο 8)
Συνεπώς: To TEBA ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ δρα
συμπληρωματικά με εθνικές/περιφερειακές πολιτικές

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΤ
«Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το Ταμείο συμπληρώνει
δράσεις που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του ΕΚΤ ως
δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, στηρίζοντας
συγχρόνως αποκλειστικά τους απόρους»

(Προοίμιο του Κανονισμού

(ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, στοιχείο 60 )

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Είναι επιλέξιμες :
«οι δαπάνες για συνοδευτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται και
δηλώνονται από τις οργανώσεις-εταίρους που παρέχουν
απευθείας ή βάσει συμφωνιών συνεργασίας τα τρόφιμα ή/και
την υλική βοήθεια στους απόρους, βάσει κατ’ αποκοπήν
ποσοστού 5 % επί των δαπανών που αναφέρονται στο
στοιχείο α)».
(άρθρο 26 παρ. 2 στοιχείο ε του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 – στοιχείο
α: “α) οι δαπάνες για την αγορά τροφίμων ή/και την παροχή βασικής
υλικής συνδρομής”)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Συνεπώς:
Α) Συνοδευτικά Μέτρα τα οποία δεν δηλώνονται στη
Διαχειριστική Αρχή μέσω του Λογισμικού
Παρακολούθησης Συνοδευτικών λογίζονται ως μη
γενόμενα και δεν χρηματοδοτούνται
Β) Το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ δεν καταβάλει κανένα ποσό
πέραν του 5% επί πραγματικών δαπανών αγοράς
τροφίμων
και
ΒΥΣ
για δαπάνες
υλοποίησης
Συνοδευτικών Μέτρων, ακόμα κι αν το κόστος με το
οποίο επιβαρύνθηκε η Κοινωνική Σύμπραξη για την
υλοποίηση τους είναι μεγαλύτερο.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
«Ως «οργανώσεις-εταίροι» ορίζονται δημόσιοι φορείς ή/και
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που προσφέρουν τρόφιμα
ή/και βασική υλική συνδρομή, όπου ενδείκνυται, σε
συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα απευθείας ή μέσω
άλλων οργανώσεων-εταίρων, ή που αναλαμβάνουν
δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα στην κοινωνική
ενσωμάτωση των απόρων, και των οποίων οι πράξεις έχουν
επιλεγεί από τη διαχειριστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 32
παράγραφος 3 στοιχείο β)»

(άρθρο

2 «Ορισμοί», στοιχείο 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους)

ΠΩΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στο ΕΠ ΕΒΥΣ
❖

❖

❖

❖

❖

Τα Συνοδευτικά Μέτρα υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του
Δικαιούχου/Επικεφαλής Εταίρου είτε Εταίρου της Κοινωνικής
Σύμπραξης, στον οποίο ανατέθηκε από τον Δικαιούχο η
αρμοδιότητα και ευθύνη υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου
Κάθε Κοινωνική Σύμπραξη (57 σε όλη την Επικράτεια) αποφασίζει
ελεύθερα το είδος των επιλέξιμων Συνοδευτικών Μέτρων που
προτίθεται να υλοποιήσει, ανάλογα με το προφίλ των
ωφελούμενων της και τις ανάγκες αυτών
Κάθε ωφελούμενος δύναται να συμμετέχει σε όσα Συνοδευτικά
Μέτρα επιθυμεί
H επιλεξιμότητα του ωφελούμενου κρίνεται κατά τον χρόνο
εισόδου του στη δράση
Ο Φορέας υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου έχει την ευθύνη
για την ενημέρωση των ωφελουμένων σχετικά με τα Συνοδευτικά
Μέτρα που προσφέρονται

ΤΟΠΟΙ / ΕΔΡΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ στο ΕΠ ΕΒΥΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Πράξεις 2015- 2016: 5.833.831,37 ευρώ

Πράξεις 2018-2019: 8.753.776,58 ευρώ

Υπερδέσμευση 2018-2019: 2.832.853,32 ευρώ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ενδεικτικά επιλέξιμες είναι οι δράσεις που αφορούν στην
παρακάτω θεματολογία:
❖ υγιεινή διατροφή
❖ παιδική παχυσαρκία
❖ συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και
κοινωνικής ένταξης
❖ αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά
❖ κοινωνικά φροντιστήρια
❖ υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων
απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους
ΠΡΟΣΟΧΗ: H υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων είναι
υποχρεωτική

Λογισμικό Παρακολούθησης
Συνοδευτικών Μέτρων (mis.eiead.gr)
❖

❖

❖

Όλα τα σχεδιαζόμενα Συνοδευτικά Μέτρα
προεγκρίνονται υποχρεωτικά από τη Διαχειριστική
Αρχή, μετά από αίτημα που υποβάλλεται στην
πλατφόρμα του Λογισμικού Παρακολούθησης
Συνοδευτικών Μέτρων
Η πορεία της υλοποίησης καταγράφεται στις σχετικές
καρτέλες της πλατφόρμας
Η ολοκλήρωση του Συνοδευτικού Μέτρου δηλώνεται
στην πλατφόρμα και εγκρίνεται από τη Διαχειριστική
Αρχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
«Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τις
ενέργειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τις προβάλλουν.
Η ενημέρωση απευθύνεται, ιδίως, στους απόρους, καθώς και στο
ευρύτερο κοινό και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τονίζει τον ρόλο
της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της
συνεισφοράς του Ταμείου, των κρατών μελών και των οργανώσεων
εταίρων στους στόχους κοινωνικής συνοχής της Ένωσης χωρίς να
στιγματίζονται οι τελικοί αποδέκτες»
(άρθρο 19 «Ενημέρωση και Επικοινωνία , παρ. 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους)

Συνεπώς: Η Σύμπραξη οφείλει να ενημερώνει τους Ωφελούμενους
για όλα τα προσφερόμενα Συνοδευτικά Μέτρα με κάθε πρόσφορο
μέσο
(αποστολή
SMS,
τηλεφωνικές
κλήσεις,
διαδικτυακές
αναρτήσεις, δημόσιες ανακοινώσεις κ.λπ.)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
«Όλα τα μέτρα ενημέρωσης και επικοινωνίας που εφαρμόζει ο
δικαιούχος και οι οργανώσεις-εταίροι αναγνωρίζουν τη στήριξη της
πράξης από το Ταμείο, προβάλλοντας το έμβλημα της Ένωσης μαζί με
αναφορά στην Ένωση και στο Ταμείο»
(άρθρο 19 «Ενημέρωση και Επικοινωνία , παρ. 4, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους)

Συνεπώς:
❖
Σε όλους τους τόπους όπου παρέχονται Συνοδευτικά μέτρα,
αναρτάται σε εμφανές σημείο πινακίδα με την επικοινωνιακή
ταυτότητα του προγράμματος.
❖
Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την υλοποίηση των
Συνοδευτικών Μέτρων πρέπει να φέρουν την επικοινωνιακή
ταυτότητα του προγράμματος.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις, πριν από την έναρξη
υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου, θα πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι έχουν τη ρητή συναίνεση των
Ωφελουμένων για τη χρήση και επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης
του Συνοδευτικού Μέτρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν, πολυποίκιλες ως προς το ειδικό περιεχόμενό τους,
ομαδοποιούνται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες:
❖
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ειδικών
ομάδων (πλην παιδιών)
❖
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
❖
Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)
❖
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
❖
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης
❖
Κοινωνικά φροντιστήρια για παιδιά / ωφελούμενους
❖
Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά /
ωφελούμενους

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα είδη των υπηρεσιών που παρέχονται στους Ωφελούμενους κατατάσσονται
στις κάτωθι κατηγορίες
❖
Ατομική Συμβουλευτική
❖
Ατομική Λογιστική Συμβουλευτική
❖
Ατομική Νομική Συμβουλευτική
❖
Ομαδική Συμβουλευτική
❖
Ομαδική Λογιστική Συμβουλευτική
❖
Ομαδική Νομική Συμβουλευτική
❖
Ομαδική Δραστηριότητα
➢
➢
➢

❖
❖
❖

Εργαστήρια / Εκδηλώσεις
Αθλητικές Δραστηριότητες
Θεατρικές Παραστάσεις

Εκδηλώσεις / Ημερίδες
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Σεμινάρια

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Πλήθος υπηρεσιών

Πλήθος Συμμετοχών

Πλήθος Ωφελουμένων

≈ 88.400
≈ 458.250
≈ 625.200

1.093

661
60%

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ανά ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Κατά την ΠΠ 2014 -2020 στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υλοποιήθηκαν
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ απευθυνόμενα ενδεικτικά στις κατωτέρω Ομάδες:
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ΑΜΕΑ
ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΣΤΕΓΟΙ
ΑΤΟΜΑ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΟΝΕΙΣ
ΓΟΝΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΟΥΣΙΕΣ)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΟΥ)
ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΙ
ΡΟΜΑ
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Συμμετοχές
Εξειδικευμένων Δράσεων

≈ 77.090

Συμμετοχές Γενικών
Δράσεων

≈ 381.160

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ COVID-19

Σύνολο Επικράτειας :
❖
159 Δράσεις Συνοδευτικών Μέτρων υλοποιήθηκαν
❖
19.049 Υπηρεσίες παρασχέθηκαν
❖
35.257 Ωφελούμενοι έλαβαν μέρος
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 τη κάθε είδους στήριξη των ωφελούμενων (ενημερωτική,
συμβουλευτική, ψυχολογική ).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ «ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ» ΠΟΥ
ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επισκεφτείτε τα παρακάτω link για να δείτε τις δράσεις


https://arogiamke.gr/ --- https://arogiamke.gr/%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1-fead/



http://pdeteba.gr/index.php/2021-04-16-18-32-57/contact-component



https://agrafa.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%B1-2022/



https://www.kediv.gr/2021/09/03/



https://www.tebapdm.gr/epikoinonia-sd/



https://thessaloniki.gr/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/



https://www.e-gortynia.gr/to-teva-stin-arkadia-ypostiriksi-ofelo/



https://syn-eirmos.gr/synodeutika-metra-sto-plaisio-tou-teba/



https://teba.asda.gr/Content/index.html -- https://teba.asda.gr/Content/synodeytikes-draseis/index.html



https://www.keaimsyrou.gr/teba/

