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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

 

Έχοντας υπόψη : 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98, τ.Α’).  

2) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112, τ.Α’) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαφάνεια’ και άλλες διατάξεις».  

3) Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41, τ.Α’) «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του 

νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 

Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 

Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου 

χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις». 
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4) Το Π.Δ. 113/2014 (Α’180/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  

5) Τα Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141, τ.Α’) «Ίδρυση και Μετονομασίας Υπουργείων και 

κατάργηση υπηρεσιών» και 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» 

6) Το Π.Δ. 93/2012 «Διορισμός Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας» και την υπ’αριθ. 20894/61 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 

Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου 

Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη (Β’ 1634/20-06-2014) 

7) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους  και στον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13-3-2014 

8) Την υπ’αρ.11634/271/10-4-14 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για τη Συγκρότηση Επιτροπής για την υλοποίηση 

και παρακολούθηση του ΕΠ Ι, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τους Απόρους. 

9) Το από της 18/12/2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

 

 

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 

 

καλεί 

 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (Δήμους Περιφέρειες, 

Δημοτικά/Περιφερειακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, 

καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών), Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) πιστοποιημένα στο 

πλαίσιο του Ν. 2646/98, Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της 

Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν. 2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οργανώσεις Εταίροι», να 

υποβάλουν Εκθέσεις Πεπραγμένων, ως ακολούθως: 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» 

 

Το «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/ FEAD) 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην υιοθέτηση του Κανονισμού ΕΕ 223/2014/11-4-

2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής «Ταμείο»). 
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Το Ταμείο αναμένεται να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή συμβάλλοντας στη μείωση της 

φτώχειας στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, με την υποστήριξη των εθνικών συστημάτων που 

παρέχουν μη οικονομική βοήθεια και στην κοινωνική ένταξη των απόρων. Το Ταμείο 

στοχεύει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική φτώχεια και η στέρηση 

τροφής.  

 

Οι στόχοι του Ταμείου συνάδουν με αυτούς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 

συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, συμπληρώνοντας παράλληλα 

τις δράσεις των διαρθρωτικών ταμείων.  

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω στρατηγικής ο εθνικός στόχος για την αντιμετώπιση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού εξειδικεύεται ως ακολούθως: 

• μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000, έως το 2020.   

• αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω της μείωσης του αριθμού των παιδιών 

και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000, έως το 2020.  

 

Υπογραμμίζεται ότι το Πρόγραμμα εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική αντιμετώπισης της 

φτώχειας με βασικούς πυλώνες : 

 την υλοποίηση του Προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»,  

 τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, του νέου ΣΕΣ, 2014-2020, 

 λοιπές δράσεις στήριξης των ευπαθών ομάδων από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ) ή/και εποπτευόμενων Φορέων 

αυτού. 

 

 

1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής της Ελλάδας, 2014-2020 (ΕΠ-Ι) 
 

Το Περιεχόμενο του Προγράμματος (ΕΠ-Ι) 

 

1.1 Τα είδη υλικών στερήσεων 

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι), με 

συνολικό προϋπολογισμό ύψους 330.555.921,00 ευρώ για την επιλέξιμη χρηματοδοτική 

περίοδο (2014-2020), θα διανέμει, στοχευμένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές 

δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης.   

 

Αντικείμενο του ΕΠ-Ι αποτελούν: 

1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).  

2. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – 

είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, 

βρεφικός εξοπλισμός κλπ) 
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Τρόφιμα: 

Η διανομή θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. Η ειδική 

ομάδα στόχος για τα τρόφιμα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά 

(με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες), καθώς και οι άστεγοι. 

 

Βασικές Υλικές Στερήσεις:  

Η ειδική ομάδα στόχου για τις βασικές υλικές στερήσεις θα είναι οικογένειες απόρων με 

παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και οι 

άστεγοι. 

 

Συνοδευτικά Μέτρα: 

Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων. 

 

Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, είναι τα εξής: 

- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης  

παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα).  

- Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής) 

- Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού   

- Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες 

κλπ). 

- Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και 

επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους. 

- Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για 

παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια 

για παιδιά). 

- Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές). 

- Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν 

σχετική πρόσβαση. 

 

1.2 Προσδιορισμός Ωφελούμενων/Ταυτοποίηση 

Σύμφωνα με το ΕΠ-Ι, για το 2014 και μέχρι την αναθεώρησή του, ως πλαίσιο 

προσδιορισμού των ωφελουμένων ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυημένου 

Κοινωνικού Εισοδήματος (ΕΚΕ), το οποίο αναμένεται να αφορά μέχρι στο 7% του 

πληθυσμού. Το ΕΠ-Ι με την εξειδίκευσή του σε ειδικές ομάδες στόχος εντός του ανωτέρω 

πλαισίου, αναμένεται να καλύψει υποσύνολο του πληθυσμού αυτού. 

Ειδικότερα, το ΕΠ-Ι στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή 

στην ακραία φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, δίδοντας έμφαση στις παρακάτω  

αναλυτικές κατηγορίες ωφελουμένων: 

 Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας φτώχειας ή 

κινδύνου φτώχειας 
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 Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολύτεκνα, 

νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από συνθήκες αποστέρησης 

 Πολυμελείς Οικογένειες 

 Άστεγοι 

 Για τα μέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών με αναπηρία (ΑμεΑ) το ΕΠ 

περιλαμβάνει ειδικές πρόνοιες προσβασιμότητας / διευκολύνσεων παροχής της 

υλικής συνδρομής 

 

 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις (βλ. 2.1 της παρούσης) θα δημοσιεύουν πρόσκληση προς 

δυνητικούς ωφελούμενους για υπαγωγή στις πράξεις που υλοποιούν με βάση τις 

προθεσμίες και τα εκάστοτε κριτήρια που αποφασίζει η Εθνική Αρχή και ανακοινώνει η 

Διαχειριστική Αρχή και θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους και για τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.  

 

Προβλέπεται να αναπτυχθεί διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν απευθείας οι ωφελούμενοι (ή με τη βοήθεια των Οργανώσεων Εταίρων) για 

καταχώρηση των δεδομένων τους (εισοδήματα, τύποι υλικής στέρησης, αιτούμενα 

συνοδευτικά μέτρα, οργάνωση εταίρος που θα εξυπηρετεί τον ωφελούμενο κλπ). Το 

σύστημα θα ελέγχει τα τυπικά κριτήρια με σχετικές εθνικές βάσεις δεδομένων και θα ορίζει 

την αρχική απάντηση υπαγωγής του ωφελούμενου στις πρόνοιες του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, ανάλογα με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Όπου απαιτηθεί, οι 

Οργανώσεις Εταίροι θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια κοινωνικής 

έρευνας, όπου απαιτείται το πόρισμα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική 

απόφαση υπαγωγής. 

 

1.3 Επιλογή των Πράξεων 

Τα ελάχιστα κριτήρια τα οποία ορίζονται ήδη στο ΕΠ-Ι για την επιλογή των Πράξεων είναι τα 

ακόλουθα: 

• Η πρόταση υποβάλλεται από την «επικεφαλής» Οργάνωση Εταίρο της 

Κοινωνικής Σύμπραξης,  

• Η προτεινόμενη πράξη δεν πρέπει να τυγχάνει διπλής χρηματοδότησης από το 

ΕΠ ή άλλους κοινοτικούς πόρους 

• Η πρόταση θα πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη του πληθυσμού της 

Περιφερειακής Ενότητας 

• Η «ευρύτητα» (αντιπροσωπευτικότητα)  της Σύμπραξης εντός της 

Περιφερειακής Ενότητας, ως προς την συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων 

• Η πληρότητα και σαφήνεια της Πρότασης. 

• Τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα και η συνάφειά τους με το είδος υλικής 

στέρησης και την ομάδα στόχος της Πράξης. 

1.4 Προμήθειες 

Οι κεντρικές προμήθειες θα αφορούν κατά κύριο λόγο όλα τα αγαθά, πλην των φρέσκων 

και των μικρής διαρκείας τροφίμων και θα διενεργούνται σε κεντρικό επίπεδο από τη 
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Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥπΕΚΑΠ (ή τη 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)  

Οι αποκεντρωμένες προμήθειες θα αφορούν κυρίως στα φρέσκα και μικρής διάρκειας 

τρόφιμα και θα διενεργούνται σε επίπεδο «Περιφερειακής Ενότητας», ανάλογα με την 

επιλογή της κάθε Κοινωνικής Σύμπραξης. Στην περίπτωση αυτή, οι Επικεφαλής Οργανώσεις 

Εταίροι λαμβάνουν επιδότηση την οποία θα χρησιμοποιούν για τις σχετικές προμήθειες 

μέσω διαγωνισμών εφαρμόζοντας τους αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς περί 

δημοσίων προμηθειών.  

 

2. Συγκρότηση και Λειτουργία των Κοινωνικών Συμπράξεων 
 

2.1 Ορισμός και αποστολή των Κοινωνικών Συμπράξεων 

Όπως διατυπώνεται ρητά στο ΕΠ-Ι, οι προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο 

του Ταμείου υποβάλλονται αποκλειστικά από Συμπράξεις, στις οποίες συμμετέχουν 

Οργανώσεις Εταίροι, οι οποίοι έχουν ορίσει «επιλέξιμο» Επικεφαλής Οργάνωση- Εταίρο.  Οι 

ανωτέρω Συμπράξεις για τους σκοπούς της παρούσας και καθ’ όλη την επιλέξιμη 

χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020), στο εξής θα αναφέρονται ως «Κοινωνικές 

Συμπράξεις». 

 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουμένων με γεωγραφική 

μονάδα αναφοράς την «Περιφερειακή Ενότητα». Η γενική κατεύθυνση είναι ότι 

συγκροτείται μια Κοινωνική Σύμπραξη ανά Περιφερειακή Ενότητα. Σε ειδικές περιπτώσεις 

που συνδέονται με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες ή/και με την ύπαρξη υψηλού αριθμού 

ωφελουμένων σε μία Περιφερειακή Ενότητα μπορεί να συγκροτηθούν μέχρι δύο 

Κοινωνικές Συμπράξεις ή αντίστοιχα σε περιπτώσεις Περιφερειακών Ενοτήτων με χαμηλούς 

αριθμούς ωφελουμένων θα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας Κοινωνικών Συμπράξεων 

με μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.  

 

Η υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ-Ι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας δημιουργεί έναν 

«ελεγχόμενο» αριθμό Συμπράξεων, υπό την έννοια της εκπροσώπησης όλων των περιοχών 

της χώρας, της δημιουργίας «βιώσιμων» Κοινωνικών Συμπράξεων και της διασφάλισης 

οικονομιών κλίμακας ως προς τις συνοδευτικές παρεμβάσεις.  

 

Μέσω της συγκρότησης των Κοινωνικών Συμπράξεων επιδιώκεται η επίτευξη των κάτωθι: 

α. η καθολική κάλυψη του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας με τη 

δημιουργία των ευρύτερων δυνατών «τοπικών κοινωνικών σχηματισμών», μεταξύ 

κοινωνικών φορέων που συμπράττουν, οργανώνονται με κοινό τρόπο και 

δραστηριοποιούνται μέσα από ένα ενιαίο σχέδιο για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας σε τοπική κλίμακα  

β. η διασφάλιση του καταλληλότερου «μίγματος» Δομών, Στελεχών, Ικανοτήτων, και 

Εμπειρίας σε τοπικό επίπεδο, ώστε να καλύπτεται «καθολικά» το πρόβλημα της 

ακραίας φτώχειας. Κάθε «Εταίρος» συνεισφέρει στην «Τοπική Κοινωνική Σύμπραξη» 

το απαραίτητο επιστημονικό δυναμικό, δομές υποδοχής ωφελουμένων και  
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υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας διανομής της υλικής βοήθειας 

γ. η διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» και η ταυτοποίηση των ωφελουμένων, 

διατηρώντας σχετικά στοιχεία και πληροφορίες και ταυτόχρονα  διαφυλάσσοντας τα 

προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων και των οικογενειών τους 

δ. η  ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων για 

την ενεργητική καταπολέμηση της φτώχειας, δηλαδή μέσα από την «ενδυνάμωση» 

των συμπολιτών μας και των οικογενειών τους και την οικοδόμηση ενός δικτύου 

διάγνωσης των αναγκών τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και, παροχής του 

καταλληλότερου «συνδυασμού»  επισιτιστικής βοήθειας, βασικής υλικής συνδρομής 

και των αντίστοιχων συνοδευτικών δράσεων, ώστε να διασφαλίζονται τα μεγαλύτερα 

δυνατά αποτελέσματα 

ε. η αξιοποίηση συμπληρωματικών πόρων και δράσεων, που προέρχονται από λοιπά 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα, Μέσα και Συστήματα 

στ. η συστηματική αξιοποίηση συμπληρωματικών δωρεών και εθελοντικών 

πρωτοβουλιών που προέρχονται από μεμονωμένους πολίτες, επιχειρήσεις, 

κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές Οργανώσεις κ.λπ. 

 

2.2 Κριτήρια επιλογής των οργανώσεων εταίρων που συγκροτούν την Κοινωνική 

Σύμπραξη 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα συγκροτηθούν μέσω τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών οργανώσεων εταίρων, με σκοπό την 

επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συμπρατόντων 

Οργανώσεων Εταίρων, όσο και σε επίπεδο ωφελουμένων, με γεωγραφική μονάδα 

αναφοράς την Περιφερειακή Ενότητα. 

 

Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση 

του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του ΕΠ, γνώση των ωφελουμένων 

τοπικά και διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή υλοποίηση των πράξεων. 

 

Κριτήρια επιλογής για Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους: 

- Διαχειριστική επάρκεια της Οργάνωσης Εταίρου  

- Επάρκεια της οργάνωσης Εταίρου να διενεργεί δημόσιες προμήθειες 

- Οικονομική βιωσιμότητά της Οργάνωσης Εταίρου σε σχέση με το μέγεθος και 

διάρκεια της πράξης 

Κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους: 

- Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου 

- Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων/πληροφοριών που 

απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή/και τον Κανονισμό του Ταμείου 

Δυνητικές επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ-Ι είναι: 

• Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρεις, Δημοτικά / 

Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες 

Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών). 
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• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

Ως Οργανώσεις Εταίροι, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν:  

• ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ  Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 

34029/22-3-2012 

• Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής 

Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας 

• ΝΠΙΔ και Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών 

σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και θα τεθούν υπό την εποπτεία του 

Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 

4262/2014) 

Η Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος και οι Οργανώσεις Εταίροι που συγκροτούν την Κοινωνική 

Σύμπραξη πρέπει να διαθέτουν: 

• Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος της Πράξης 

• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. 

διανομή τροφίμων) 

• Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα 

• Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο 

προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης 

2.3 Ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων 

Εντός του 2015, οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα δημοσιεύσουν «ανοιχτή πρόσκληση» στους 

δυνητικούς ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για ένταξή τους στις 

δράσεις στήριξης που υλοποιούν, με βάση τις προθεσμίες και τα  κριτήρια που θα 

προσδιορίζει η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και θα ανακοινώνει η Διαχειριστική Αρχή 

του Ταμείου (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού – Ε.Ι.Ε.Α.Δ.). 

 

Η Κοινωνική Σύμπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής ταυτοποίησης των ωφελουμένων, 

την παρακολούθηση διανομής της υλικής βοήθειας και τον συντονισμό της επιτόπου 

παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών.  

 

Ειδικότερα, ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων εντοπίζεται:  

• στην ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων για το πρόγραμμα και τις 

δυνατότητες στήριξης που παρέχει 

• στην ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού των αναγκών και στη διαχείριση της 

διανομής των ειδών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις αποκεντρωμένες 

προμήθειες 

• στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των Οργανώσεων Εταίρων, και τη 

συνακόλουθη αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τόσο σε επίπεδο συνάφειας δράσεων 

εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των 

ωφελούμενων 
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• στην στήριξη δυνητικών ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης και την συνδρομή 

μέχρι την τελική έγκριση / ταυτοποίηση των ωφελουμένων  

• στη συστηματική παροχή επικυρωμένων στοιχείων, μέσω τήρησης συστήματος 

εξατομικευμένης παρακολούθησης των ωφελούμενων, προς τη Διαχειριστική Αρχή 

σχετικά με τους ωφελούμενους και την παροχή υλικής και λοιπής στήριξης, 

προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η παρακολούθηση του 

Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων 

 

Οι Κοινωνικές Συμπράξεις πρέπει να ταυτοποιούν και να παρακολουθούν τους 

ωφελούμενους από τις δράσεις του Ταμείου στην περιοχή ευθύνης τους, μεριμνώντας για 

την εφαρμογή της  Οδηγίας 95/46/EC και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. 

 

Όλες οι Οργανώσεις Εταίροι, οι οποίες συγκροτούν τις Κοινωνικές Συμπράξεις, έχουν την 

ευθύνη για: 

• τη διανομή των τροφίμων απευθείας στους ωφελούμενους ή σε χώρους που 

διαθέτουν  

• την παροχή συνοδευτικών μέτρων 

• την στήριξη δυνητικών ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης και την συνδρομή 

μέχρι την τελική έγκριση / ταυτοποίηση των ωφελουμένων  

• την ανάθεση κοινωνικής έρευνας και σύνταξης σχετικής έκθεσης, σε περιπτώσεις 

αναγκαιότητας εμπεριστατωμένου ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης των 

δυνητικών ωφελούμενων  

• την ενημέρωση των ωφελουμένων (σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή και το 

ΥΠΕΚΑΠ) για το πρόγραμμα και ειδικότερα τους τύπους υλικής βοήθειας / 

διαθέσιμων συνοδευτικών μέτρων, καθώς και την οργάνωση  εταίρος από την 

οποία θα εξυπηρετούνται 

• την παροχή στοιχείων στην Διαχειριστική Αρχή για την τροφοδότηση του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου   

 

Οι επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι, διατηρούν όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και 

επιπρόσθετα έχουν την ευθύνη:  

• του ενδιάμεσου φορέα προμηθειών για τις αποκεντρωμένες προμήθειες  

• του ενδιάμεσου φορέα διανομής για τις κεντρικές προμήθειες 

• της υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης χρηματοδότησης της Κοινωνικής 

Σύμπραξης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

 

3. Στάδια και Χρονοδιάγραμμα της Διαβούλευσης 
 

Από τη διαδικασία διαβούλευσης για την συγκρότηση των Κοινωνικών Συμπράξεων (Κ.Σ.) , 

αναμένεται να αναδειχθούν περίπου 70 Κοινωνικές Συμπράξεις στις διάφορες περιοχές 

παρέμβασης (κατά προσέγγιση μία Κοινωνική Σύμπραξη για κάθε  Περιφερειακή Ενότητα 

εφόσον ισχύσει ο γενικός κανόνας μία Κοινωνική Σύμπραξη ανά Περιφερειακή Ενότητα με 

τις ιδιαιτερότητες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον σε περιπτώσεις μικρότερων 
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Περιφερειακών Ενοτήτων θα μπορεί να ορίζεται Περιοχή Παρέμβασης μεγαλύτερη της μίας 

Περιφερειακής Ενότητας με μέγιστο επίπεδο Περιοχής Παρέμβασης την Περιφέρεια. Οι 

σχετικές αποφάσεις για την συγκρότηση των Κοινωνικών Συμπράξεων θα λαμβάνονται από 

τους επιλέξιμους φορείς που θα τις αποτελούν). 

 

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και  ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα στοχεύει στην 

δικτύωση των τοπικών Οργανώσεων Εταίρων για την συγκρότηση της πλέον 

αντιπροσωπευτικής Κοινωνικής Σύμπραξης, με γεωγραφική μονάδα αναφοράς την 

Περιφερειακή Ενότητα. 

 

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας συντονίζει και διευκολύνει την όλη διαδικασία, παρέχοντας 

σχετική ενημέρωση, ενώ εφόσον προσκληθεί, συμμετέχει σε τοπικές συναντήσεις των 

δυνητικών οργανώσεων εταίρων. 

 

Η διαβούλευση θα διαρθρωθεί σε δύο στάδια:  

 

 Στάδιο 1ο : Κινητοποίηση/Δικτύωση – Διαβούλευση επί του Προγράμματος –

Σχέδιο Συγκρότησης Κοινωνικής Σύμπραξης.  

Το Στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015 με 

την υποβολή από την Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρο στη Διαχειριστική Αρχή, της 

Έκθεσης Πεπραγμένων  . 

 

Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται:  

- απάντηση στο ερωτηματολόγιο της Διαβούλευσης 

- διαβούλευση των δυνητικών Οργανώσεων Εταίρων για τη μορφή και την 

οργάνωση των Κοινωνικών Συμπράξεων  

- διαβούλευση των δυνητικών Οργανώσεων Εταίρων για τη διαχείριση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Ταμείου (ταυτοποίηση 

ωφελούμενων, διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών, αποκεντρωμένες προμήθειες, 

διανομή ειδών υλικής στέρησης, παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών κτλ) 

- συνοπτική έκθεση της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο Περιοχής 

Παρέμβασης ως προς τους δυνητικά ωφελούμενους του Προγράμματος. 

(Χρησιμοποιούνται τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια του Θ.Σ. 9 που έχουν 

αποσταλεί από την οικεία Περιφέρεια σε συνεργασία με την ΕΥΣ ΕΚΤ σε 

Δήμους και Οργανώσεις Εταίρους) 

- ενεργοποίηση και αξιοποίηση συστήματος άτυπων ή τυπικών δωρεών  

 

 

 Στάδιο 2ο : Προετοιμασία τια την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής των 

πράξεων.  

Στοχεύοντας στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα των Κοινωνικών Συμπράξεων, εν όψει 

της δημοσίευσης από την Διαχειριστική Αρχή της Πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για τη χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο του Ταμείου, κρίνεται 

επιβεβλημένη η προετοιμασία στα κάτωθι πεδία:  
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- πρόταση καταρχήν επιλογής Οργάνωσης Εταίρου της Σύμπραξης που θα 

αναλάβει λειτουργίες Επικεφαλής. 

- επικαιροποιημένες απόψεις και προτάσεις σε σχέση με εκείνες  που 

υποβλήθηκαν κατά το 1ο Στάδιο της διαβούλευσης 

- ζητήματα διαχείρισης, προσκλήσεων, προμηθειών, διανομής, ταυτοποίησης 

των ωφελουμένων 

- συνοπτική έκθεση αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας ως προς τις διαθέσιμες δομές, επίπεδο και ανάγκες 

στελέχωσης κ.λπ.  

- αποτύπωση ιδιαιτεροτήτων του δικτύου διανομής υλικής βοήθειας και σχέδιο 

αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων 

- διάγνωση αναγκών και καθολικότητα κάλυψης τους σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας 

 

Το Στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015 με την 

υποβολή της (2ης) Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης της Υφιστάμενης Κατάστασης. 

 

Το ΥΠΕΚΑΠ και η Διαχειριστική Αρχή θα επεξεργαστούν τα υποβληθέντα στοιχεία κατά την 

προετοιμασία της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

 

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και η Διαχειριστική Αρχή θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες 

τους, www.yeka.gr και www.eiead.gr αντίστοιχα, πρότυπα Εκθέσεων, Σχεδίων 

Συγκρότησης Κοινωνικών Συμπράξεων, παραδείγματα, ερωταπαντήσεις, πληροφοριακό 

υλικό κ.λπ.  

 

 

4. Διαδικαστικά Θέματα Υποβολής Παραδοτέων 
 

Όλα τα υποβαλλόμενα Παραδοτέα πρέπει να είναι δεμένα, με αρίθμηση σελίδων και να 

υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 1ης Έκθεσης Πεπραγμένων και του Σχεδίου 

Συγκρότησης Κοινωνικής Σύμπραξης είναι η 30η /01/2015 

                 

 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 2ης Έκθεσης Πεπραγμένων και του 

Συμφώνου Σύμπραξης είναι η 10η /02/2015 
 

 

Τα ανωτέρω κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλονται με 

ταχυμεταφορά στο Γενικό Πρωτόκολλο της Διαχειριστικής Αρχής στην ταχυδρομική 

διεύθυνση:  

http://www.yeka.gr/
http://www.eiead.gr/
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Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) 

Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 11141  

3ος όροφος, – Αθήνα  

Υπόψη κ. Αναστασίας Παπακώστα  

 

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από τα στελέχη του ΕΙΕΑΔ: 

Αναστασία Παπακώστα, τηλ. 210 2120719, e.mail: n.papakosta@eiead.gr 

 

Δεν γίνονται δεκτά Παραδοτέα που αποστέλλονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 

Ως αποδεικτικό της έγκαιρης κατάθεσης λαμβάνεται μόνο η ημερομηνία πρωτοκόλλησης 

στο Γενικό Πρωτόκολλο της Διαχειριστικής Αρχής και όχι η ημερομηνία σφραγίδας 

ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.  

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη κατάθεση 

Παραδοτέων.           

      

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

 

Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), Κωστή Παλαμά 6-8, ΤΚ 

11141  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πρόνοιας 

4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας 

5. Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 

 

mailto:n.papakosta@eiead.gr

