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2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2.1 Κατάσταση
Προσδιορισμός και αιτιολόγηση της υλικής στέρησης ή των στερήσεων που θα
καλυφθούν από το πρόγραμμα.
Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή – τα στατιστικά του ΕΠ
βασίζονται στην Έρευνα Συνθηκών Διαβίωσης και Εισοδημάτων 2012, με περίοδο
αναφοράς εισοδήματος 2011), η κατάσταση στο μέτωπο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού έχει επιδεινωθεί κατά την τετραετία 2008-2011, με αποτέλεσμα
η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών να μην αφορά μόνο το φτωχό πληθυσμό
αλλά και μέρος του μη φτωχού πληθυσμού. Ο συνδυασμός της μείωσης του εισοδήματος
με τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω της ύφεσης είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού (ως όριο Φτώχειας ορίζεται το 60 % του Εθνικού Διάμεσου
Διαθέσιμου Ισοδύναμου Κατά κεφαλήν εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη
ΕΛΣΤΑΤ, με τη χρήση της Έρευνας Συνθηκών και Εισοδημάτων Διαβίωσης (EU-SILC))
από 28,1% το 2008 σε 31% το 2011. Σήμερα, το όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 5.708 €
ανά άτομο και σε 11.986€ για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά κάτω
των 14 ετών.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τριπλασιασμό του ποσοστού των παιδιών που
διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο (3,6% το 2008, 9,2% το 2011) και
το διπλασιασμό (%) του γενικού πληθυσμού σε νοικοκυριά χωρίς ούτε έναν εργαζόμενο
(από 7,5% το 2008 σε 13,7% το 2011).
Tο 19,5% του συνολικού πληθυσμού στερείται τουλάχιστον τεσσάρων αγαθών.
Ειδικότερα, ο πληθυσμός που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες σε, τουλάχιστον,
τέσσερις από τις εννέα συνολικά, κατηγορίες της υλικής στέρησης αποτελείται κυρίως
από παιδιά ηλικίας έως 18 ετών (20,9%), άτομα άνω των 65 ετών (14,3% στο σύνολο,
16,3% στις γυναίκες και 11,8% στους άνδρες), και από άτομα 18 - 64 ετών σε ποσοστό
20,7%.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 50,3% του φτωχού πληθυσμού αντιμετωπίζει
πρόβλημα στέρησης διατροφής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από
450.000 νοικοκυριά ή περισσότερα 1.170.000 εκατομμύρια άτομα. Αν και το ποσοστό
του φτωχού πληθυσμού που αντιμετωπίζει άλλες υλικές στερήσεις είναι μεγαλύτερο
(88,4%) η σοβαρότητα της στέρησης τροφής οδηγεί στην ανάγκη για σημαντική
κατανομή του προϋπολογισμού του ΕΠ στη διανομή τροφίμων προς τους απόρους.
Το 88,4% (από 83,2% το 2011) του φτωχού πληθυσμού έχει αδυναμία αντιμετώπισης
των συνήθων αναγκών του (55,5% μεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι
ανησυχητικό το γεγονός πως αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το 67,1% του μη
φτωχού πληθυσμού (27,8 μεγάλη δυσκολία, 39,3% δυσκολία).
Μεταξύ αυτών των αναγκών είναι και
• η απόκτηση καινούργιων (όχι μεταχειρισμένων) ρούχων προς αντικατάσταση
φθαρμένων καθώς η ιδιοκτησία τουλάχιστον 2 ζευγών παπουτσιών (το ένα
παντός καιρού).
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• η απόκτηση ειδών οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής. Τέτοια είδη
περιλαμβάνουν απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, είδη προσωπικής
υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι απαραίτητη τόσο για την
διατήρηση της υγείας των ωφελουμένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά όπου
διαμένουν παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, ασθενείς κλπ) όσο και για τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας. Επιπλέον η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συμβολή
τόσο στην αξιοπρέπεια των ωφελουμένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής
και εργασιακής τους επανένταξης.
Στο πλαίσιο του Ευρώπη 2020, ο εθνικός στόχος είναι η μείωση του αριθμού των
ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή/και υφίστανται υλικές στερήσεις ή/και
διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενα μέλη κατά 450.000 και κατά 100.000 παιδιά
έως το 2020. Το ΕΠ αναμένεται να συμβάλει στο στόχο αυτό συμπληρωματικά, αφενός
μέσω των δράσεων του Θεματικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και, αφετέρου, μέσω
των λοιπών εθνικών πολιτικών.
Οι υλικές στερήσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ΕΠ και συνοδευτικά μέτρα
έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στη μείωση των στερήσεων που εντοπίζονται
από την ΕΛΣΤΑΤ στις σχετικές έρευνες για το φτωχό πληθυσμό καθώς και για να
συμβάλλουν στην ομαλή κοινωνική επανένταξή τους.

Ένδειξη του είδους υλικής στέρησης ή των στερήσεων που αφορά το ΕΠ.
1 - Τρόφιμα
2 - Βασικές Υλικές Στερήσεις
2.2 Υλική στέρηση που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος
Είδος υλικής στέρησης: 1 - Τρόφιμα
2.2.1 Περιγραφή
Η ειδική ομάδα στόχου για τα τρόφιμα θα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες
απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες)
καθώς και άστεγοι.
Οι προμήθειες των τροφίμων θα γίνονται με συνδυασμό κεντρικών συμβάσεων ή
συμφωνιών πλαισίων (για μακράς διαρκείας) και αποκεντρωμένων συμβάσεων (για
φρέσκα κλπ) . Παράλληλα η επιλογή του τρόπου προμηθειών για κάθε είδος υλικής
βοήθειας θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος:
διατηρησιμότητα, δυνατότητα και κόστος μεταφορών στους κατά τόπους δικαιούχους,
τοπικές ανάγκες και παραγωγή, δυνατότητα των δικαιούχων να προκηρύξουν και να
διαχειριστούν διαγωνισμούς προμηθειών, δυνατότητα δικαιούχων για φύλαξη /
αποθήκευση των προμηθειών κλπ
Προμήθειες
Κεντρικές προμήθειες: Στην περίπτωση αυτή η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) (στο πλαίσιο
της εθνικής νομοθεσίας) θα αναθέτει στην Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής
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Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑΠ (ή στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) τη διενέργεια αγορών
μέσω δημόσιων διαγωνισμών.
Αποκεντρωμένες προμήθειες από τις Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους: Στην
περίπτωση αυτή οι Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι λαμβάνουν επιχορήγηση την οποία
θα χρησιμοποιούν για τις σχετικές προμήθειες μέσω διαγωνισμών εφαρμόζοντας τους
αντίστοιχους νόμους και κανονισμούς περί δημοσίων προμηθειών. Τέτοιοι διαγωνισμοί
αναμένεται να γίνονται για φρέσκα προϊόντα και γενικότερα προϊόντα με κοντές
ημερομηνίες λήξης ή συγκεκριμένα είδη αλλάζουν ανά εποχή (π.χ. φρούτα).
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τα τρόφιμα που θα αγοράζονται μέσω διαγωνισμών θα παραδίδονται σε χώρους των
οργανώσεων εταίρων οι οποίες θα διανέμουν τα τρόφιμα απευθείας στους ωφελούμενους
ή σε χώρους της επικεφαλής οργάνωσης εταίρου η οποία είτε θα διανέμει τα τρόφιμα
απευθείας είτε θα μεταφέρει τα τρόφιμα στις οργανώσεις εταίρους που θα διανέμουν τα
τρόφιμα.
Διανομή
Η διανομή θα πραγματοποιείται από τις οργανώσεις εταίρους προς τους Ωφελούμενους
σε χώρους των οργανώσεων εταίρων. Η διανομή θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων προς
ωφελούμενους ή ως έτοιμα γεύματα προς ωφελούμενους μέσω συσσιτίων. Σε ειδικές
περιπτώσεις οι οργανώσεις εταίροι δύνανται να πραγματοποιούν διανομή έτοιμων
γευμάτων στο δρόμο ή σε προσωρινές εγκαταστάσεις.
Ειδικά για ΑμεΑ οι οργανώσεις εταίροι θα πρέπει να εξασφαλίζουν πως η υλική βοήθεια
θα μπορεί να παρέχεται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους πληρεξουσίους τους ή
διευθετούν μεταφορά της υλικής βοήθειας στο σπίτι.
Συνοδευτικά Μέτρα - Ένδειξη
Τα συνοδευτικά μέτρα θα παρέχονται από τις οργανώσεις εταίρους που διανέμουν τα
τρόφιμα ή από άλλες οργανώσεις εταίρους εντός της κοινωνικής σύμπραξης
Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων για τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις και το φάσμα της φτώχειας.
Ενδεικτικά μέτρα 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.
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•
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.

2.2.2 Εθνικά συστήματα
Ενόψει του ιδιαίτερα αυξημένου προβλήματος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί δομές καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού τόσο από ΜΚΟ και την Εκκλησία της Ελλάδος όσο και μέσω
παρεμβάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) / Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
Σχετικά με την παροχή τροφίμων το πλαίσιο στήριξης των απόρων απαρτίζεται κυρίως
από:
• Κοινωνικά Παντοπωλεία τα οποία παρέχουν τρόφιμα τα οποία λειτουργεί η ΤΑ
αλλά και ΜΚΟ / Εκκλησία και σε κάποιες περιπτώσεις σε συνεργασία με
εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
• Δομές Παροχής Συσσιτίων, τα οποία παρέχονται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
τις ΜΚΟ και την Εκκλησία.
• Κοινωνικούς ξενώνες βραχύβιας φιλοξενίας (οι οποίοι παρέχουν και σίτιση)
• Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (για Άτομα με Αναπηρία – ΑμεΑ –
και παιδιά) (Ν.4109/13)
• Άλλες δομές (κοινωνικοί λαχανόκηποι, δομές φροντίδας παιδιών κλπ).
• Ειδικές δομές ΜΚΟ αναδιανομής τροφίμων ή γευμάτων (Μπορούμε, Τράπεζα
Τροφίμων κλπ)
Οι δομές αυτές υποστηρίζονταν μέχρι σήμερα από δωρεές πολιτών ή ιδρυμάτων, από
ίδιους πόρους των φορέων λειτουργίας τους και το κράτος μέσω της παροχής του
Προγράμματος Δωρεάν Διανομής Τροφίμων της ΕΕ ο π/υ του οποίου για το 2013
ανέρχεται σε €22 εκατομμύρια[1]. Παράλληλα μέσω του ΕΚΤ χρηματοδοτήθηκε το
πρόγραμμα Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας το οποίο
υλοποιείται από συμπράξεις ΜΚΟ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του ΕΠ είναι να αξιοποιηθούν οι φορείς που υλοποιούν σχετικές δράσεις με
επιτυχία ενώ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με υφιστάμενες δράσεις των οργανώσεων
εταίρων παρέχοντας τρόφιμα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα μέσω δωρεών.
Η ουσιαστική προστιθέμενη αξία του ΕΠ αναμένεται να είναι η δυνατότητα παροχής
φρέσκων τροφίμων καθώς και η δυνατότητα των Δικαιούχων να διαφοροποιούν τη
σύνθεση των πακέτων τροφίμων που θα παρέχουν αναλόγως των συγκεκριμένων
ομάδων στόχου στις οποίες απευθύνονται.

[1] Κανονισμός επιτροπής 1020/2012
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Είδος υλικής στέρησης: 2 - Βασικές Υλικές Στερήσεις
2.2.1 Περιγραφή
Το ΕΠ θα παρέχει είδη που στοχεύουν στις βασικές υλικές στερήσεις τα οποία θα είναι
σύμφωνα με το Αρ. 2 (1) του κανονισμού. Ειδικότερα θα παρέχονται είδη καθαρισμού
και προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός και παιδικά είδη. Η ειδική ομάδα στόχου για τα
τρόφιμα θα είναι οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές /
πολυμελείς οικογένειες) καθώς και οι άστεγοι.

Όσον αφορά το ρουχισμό παρατηρούνται ελλείψεις που αφορούν σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ρουχισμού οι οποίες θα καλυφθούν μέσω του ΕΠ:
• Παπούτσια (παιδιά & ενήλικες)
• Βρεφικά / παιδικά ρούχα.
• Αθλητικά ρούχα (για παιδιά και ενήλικες).
Επιπλέον θα παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής.
Η αντιμετώπιση των υλικών στερήσεων που αφορούν ειδικά στα παιδιά αποτελεί
κρίσιμο στρατηγικό στόχο του ΕΠ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
•

σχολικά είδη (τετράδια, μολύβια, σχολικές τσάντες κλπ)

•

βιβλία (εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά),

•
βρεφικές πάνες και προϊόντα βρεφικής / παιδικής υγιεινής (ειδικά σαπούνια,
υγρά μαντηλάκια κλπ),
•

παιχνίδια,

•

αθλητικός εξοπλισμός (π.χ. μπάλες κλπ),

•

βρεφικός εξοπλισμός (μπιμπερό, συσκευές αποστείρωσης κλπ).

Προμήθειες
Κεντρικές προμήθειες: Στην περίπτωση αυτή η Δ.Α. (στο πλαίσιο της εθνικής
νομοθεσίας) θα αναθέτει στην Διεύθυνση Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑΠ (ή τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) την διενέργεια αγορών μέσω
δημόσιων διαγωνισμών.
Αποκεντρωμένες προμήθειες από τις Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους: 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. Τέτοιοι διαγωνισμοί
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αναμένεται να γίνονται εξειδικευμένα είδη / μικρές ποσότητες που απαιτούνται από
συγκεκριμένες υπό-ομάδες στόχου.
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Τα προϊόντα που θα αγοράζονται μέσω διαγωνισμών θα παραδίδονται σε χώρους των
οργανώσεων εταίρων οι οποίες θα διανέμουν τα προϊόντα απευθείας στους
ωφελούμενους ή σε χώρους της επικεφαλής οργάνωσης εταίρου ή οποία είτε θα διανέμει
τα προϊόντα απευθείας είτε θα μεταφέρει τα προϊόντα στις οργανώσεις εταίρους που θα
τα διανέμουν.
Διανομή
Η διανομή θα πραγματοποιείται από τις οργανώσεις εταίρους προς τους Ωφελούμενους
σε χώρους των οργανώσεων εταίρων.
Ειδικά για ΑμεΑ οι οργανώσεις εταίροι θα πρέπει να εξασφαλίζουν πως η υλική βοήθεια
θα μπορεί να παρέχεται σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους πληρεξουσίους τους ή
διευθετούν μεταφορά της υλικής βοήθειας στο σπίτι.
Συνοδευτικά Μέτρα - Ένδειξη
Τα συνοδευτικά μέτρα θα παρέχονται από τις οργανώσεις εταίρους που διανέμουν τα
προϊόντα ή από άλλες οργανώσεις εταίρους εντός της κοινωνικής σύμπραξης
Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων για τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις και το φάσμα της φτώχειας.
Ενδεικτικά μέτρα 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.
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2.2.2 Εθνικά συστήματα
Ενόψει του ιδιαίτερα αυξημένου προβλήματος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
στην Ελλάδα, έχουν αναπτυχθεί (ή ενισχυθεί) δομές καταπολέμησης της φτώχειας και
του κοινωνικού αποκλεισμού από ΜΚΟ, την Εκκλησία της Ελλάδος και μέσω
παρεμβάσεων της ΤΑ ή της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Πέραν του προγράμματος
των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας το οποίο
χρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ (στο οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε η υλική βοήθεια αλλά
μόνο τα λειτουργικά έξοδα των δομών) και των Κοινωνικών Ξενώνων δεν υπήρχε άλλο
δομημένο σύστημα παροχής βασικής υλικής βοήθειας.
Σχετικά με τη βασική υλική βοήθεια, το πλαίσιο στήριξης των απόρων απαρτίζεται κατά
κύριο λόγο από:
• Κοινωνικά Παντοπωλεία αριθμός των οποίων παρέχει ρουχισμό (όχι τακτικά)
• Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και από ΜΚΟ / Εκκλησία και σε κάποιες
περιπτώσεις σε συνεργασία με εταιρείες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης.
• Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και Υπνωτήρια Κοινωνικοί ξενώνες
βραχύβιας φιλοξενίας (οι οποίοι διανέμουν και καθαρά ρούχα για τους
φιλοξενούμενους αστέγους)
• Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (για ΑμεΑ και παιδιά) (Ν.4109/13)
Οι δομές αυτές υποστηρίζονταν μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό από δωρεές πολιτών ή
ιδρυμάτων και σε κάποιες περιπτώσεις από ίδιους πόρους των φορέων λειτουργίας τους
και το κράτος, μέσω εθνικών πόρων ή χρηματοδότησης του ΕΚΤ μέσω του
προγράμματος Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που
υλοποιείται από συμπράξεις ΜΚΟ και ΤΑ.
Το σύστημα συντονισμού δωρεών θα χρησιμοποιηθεί για να διασφαλίσει τη
συμπληρωματικότητα μεταξύ των κατηγοριών υλικής συνδρομής/
Στόχος του ΕΠ είναι να αξιοποιηθούν οι φορείς που υλοποιούν σχετικές δράσεις με
επιτυχία και αυτός ο στόχος θα αντικατοπτρίζεται στα ποιοτικά κριτήρια επιλογής των
Δικαιούχων του ΕΠ.
Η προστιθέμενη αξία του ΕΠ έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρηματοδοτείται σε
εθνικό επίπεδο η αγορά / διανομή βασικών αγαθών προς ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

2.3 Άλλα
Δεδομένων των περιορισμένων πόρων του ΕΠ σε σχέση με το ευρύτερο πρόβλημα της
φτώχειας στη χώρα, η διανομή θα πραγματοποιείται προς τους ωφελούμενους εντός των
ορίων του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΠ.
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
3.1 Προσδιορισμός των απόρων
Ο προσδιορισμός των απόρων λαμβάνει υπόψη και συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στο
Αρ. 2 (2) & 5 (11) του Κανονισμού του ΤΕΒΑ και βρίσκεται σε συμφωνία και συνέργια
με τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα
στοχεύει κυρίως σε οικογένειες με παιδιά (με έμφαση στις μονογονεϊκές και πολυμελείς
οικογένειες) και τους αστέγους (χωρίς αποκλεισμούς προς άλλες κατηγορίες ακραίας
φτώχειας). Η αρμόδια Εθνική Αρχή (Ε.Α.) θα ορίζει τα κριτήρια σε διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς και οι οργανώσεις εταίροι θα είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και
τελική έγκριση των αιτήσεων των ωφελουμένων. Επιπλέον οι οργανώσεις εταίροι θα
δύνανται μέσω κοινωνικών ερευνών να περιλαμβάνουν ωφελούμενους που ενώ έχουν
ανάγκες δεν εμπίπτουν τυπικά στα κριτήρια.
Οι Δικαιούχοι θα δημοσιεύουν πρόσκληση προς δυνητικούς ωφελούμενους για υπαγωγή
στις πράξεις που υλοποιούν με βάση τα εκάστοτε κριτήρια που θα ανακοινώνει η Δ.Α.
και θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους και για τα απαιτούμενα πιστοποιητικά /
δικαιολογητικά. Θα αναπτυχθεί διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα
μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας οι ωφελούμενοι (ή και με τη βοήθεια των
οργανώσεων εταίρων) για καταχώρηση των δεδομένων τους (εισοδήματα κλπ, 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 ένταξης. Όπου απαιτηθεί οι
οργανώσεις εταίροι θα διαθέτουν επιστημονικό προσωπικό για τη διενέργεια κοινωνικής
έρευνας, το πόρισμα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη για την τελική απόφαση ένταξης.
Μετά την τελική ένταξη, οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εξατομικευμένη επιστολή στην
οποία θα αναφέρονται οι τύποι υλικής βοήθειας / διαθέσιμων συνοδευτικών μέτρων
καθώς και η οργάνωση εταίρος από την οποία θα εξυπηρετούνται.

3.2 Επιλογή των πράξεων
Τα κριτήρια επιλογής των πράξεων βασίζονται στις αρχές της διαφάνειας και της μη
διάκρισης σύμφωνα με το Άρθρο 32(3)(α) του Κανονισμού.
Όλες οι πράξεις συμμορφώνονται με τα άρθρα 5 (11,12,13), 22, 23, 32 (3) (ιδιαίτερα (β),
(δ), (ε)
Πράξη Κεντρικών Προμηθειών Τροφίμων ή / και Βασικής Υλικής Βοήθειας:
Ο Δικαιούχος θα ορίζεται από την ΔΑ ως ενδιάμεσος φορέας προμηθειών για τις
κεντρικές προμήθειες βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
• Ο Δικαιούχος είναι δημόσιος φορέας
• Η ποσότητα και τα είδη των προϊόντων που αγοράζονται από την Πράξη
ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες εντός του πλαισίου του διαθέσιμου
προϋπολογισμού
Πράξεις προμηθειών και / ή διανομής τροφίμων και / ή βασικής υλικής βοήθειας:
Τα κριτήρια επιλογής τα οποία ορίζονται για την επιλογή των πράξεων είναι:
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• Η πρόταση υποβάλλεται από σύμπραξη επιλέξιμης επικεφαλής οργάνωσης
εταίρου και άλλωνν οργανώσεων εταίρων
• Η πρόταση υποβάλλεται από σύμπραξη η οποία διαθέτει:
o Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχου της Πράξης
o Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης
(π.χ. διανομή τροφίμων)
o Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
o Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης / διανομής, κατάλληλο
προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης
• Η προτεινόμενη πράξη δεν πρέπει να τυγχάνει διπλής χρηματοδότησης από το
ΕΠ ή άλλους κοινοτικούς πόρους
•
• Κάλυψη του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας
• Ευρύτητα της σύμπραξης εντός της Περιφερειακής Ενότητας
• Η πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης.
• Τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα και η συνάφειά τους με το είδος υλικής
στέρησης και την ομάδα στόχου της πράξης.
Πράξεις Τεχνικής Βοήθειας
Η επιλογή των πράξεων τεχνικής βοήθειας θα γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια
• Συμβολή στην εξειδίκευσης / υλοποίηση / παρακολούθηση / έλεγχο του ΕΠ
• Στοχεύουν στην μείωση του διαχειριστικού φόρτου για τους Δικαιούχους
• Συμβολή στην βελτίωση της ικανότητας των εθνικών αρχών / οργανώσεων
εταίρων να υλοποιήσουν / διαχειριστούν τις πράξεις

3.3 Επιλογή των οργανώσεων-εταίρων
Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και εταίρων τους βασίζονται στις αρχές της
διαφάνειας και της μη διάκρισης. Τα κριτήρια δομούνται σε συμμόρφωση με τον
κανονισμό του ΤΕΒΑ 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
• Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Αρ. 2(3), 7(4), 32(3)(δ) του
Κανονισμού
• Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων / πληροφοριών που
απαιτούνται από τη ΔΑ / Κανονισμό
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Δυνητικές Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ θα είναι
• Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρεις, Δημοτικά /
Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες
Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών).
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ως οργανώσεις εταίροι επιπλέον των ανωτέρω θα μπορούν να συμμετάσχουν και
• 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
• ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της
Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ
• 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 να υπαχθούν στο Παρατηρητήριο Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν.4262/2014)

3.4 Συμπληρωματικότητα με το ΕΚΤ
Σε ότι αφορά τη συμπληρωματικότητα με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ, θα αναπτυχθεί μια
σειρά δράσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν:
την παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ σχετικά με δυνητικές συνέργειες με το
ΤΕΒΑ από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), την παρακολούθηση των δράσεων του
ΤΕΒΑ από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ με σκοπό την επίτευξη της
μέγιστης συμπληρωματικότητας με τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ (ειδικά με ΘΣ9) καθώς και
την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε συμμόρφωση με το Αρ. 23(6) του Κανονισμού.
Επιπλέον η συμμετοχή των ανωτέρων φορέων στην Επιτροπή υποστήριξης υλοποίησης
του ΕΠ που έχει συσταθεί με σχετική Υπουργική Απόφαση (βλ. 4 Συμμετοχή
Ενδιαφερομένων) θα ενδυναμώσει περεταίρω τις διαδικασίες συντονισμού και
συμπληρωματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΑ θα ανταλλάζει πληροφορίες με την
ΕΥΣΕΚΤ και τις ΔΑ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) ή / και
την Αρχή Πληρωμών με στόχο τον έλεγχο πιθανών περιπτώσεων διπλής
χρηματοδότησης.
Επιπλέον, τα προσχέδια των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης του ΕΠ θα κοινοποιούνται
στην ΕΥΣΕΚΤ και τις ΔΑ των ΠΕΠ για ενημέρωση και υποβολή σχολίων. Αντίστοιχα
θα κοινοποιούνται τα προσχέδια των δομημένων ερευνών επισκόπησης των
ωφελουμένων για σχολιασμό από ΕΥΕΣΚΤ / ΔΑ ΠΕΠ. Τα τελικά κείμενα θα
κοινοποιούνται επίσης αντίστοιχα. Τέλος θα θεσπιστούν εξάμηνες συναντήσεις για
επίτευξη συνεργιών μεταξύ της ΕΥΣΕΚΤ, των ΔΑ των ΠΕΠ και της ΔΑ του ΕΠ.

3.5 Θεσμική οργάνωση
Αρμόδια Εθνική Αρχή είναι η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
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Ως Διαχειριστική Αρχή ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, της
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Ως Αρχή Ελέγχου ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.).
Οι πληρωμές για το ΕΠ θα καταβάλλονται στον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ στην
Τράπεζα της Ελλάδος.

3.6 Παρακολούθηση και αξιολόγηση
Οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης οι οποίες θα ετοιμάζονται με βάση τα οριζόμενα στο
Άρ. 13 του Κανονισμού (και το περιεχόμενο των οποίων θα οριστεί από την ΕΕ με βάση
τα άρθρα Άρ 13(6), Άρ 62) θα αποτελούν το βασικό εργαλείο παρακολούθησης του ΕΠ,
με βάση το οποίο θα πραγματοποιούνται και οι ετήσιες συναντήσεις αναθεώρησης.
Το ΕΠ θα χρησιμοποιεί τους κοινούς δείκτες για τα ΕΠ Ι του ΤΕΒΑ οι οποίοι έχουν
οριστεί με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (σύμφωνα με το Άρθρο
13.6 σε συνδυασμό με το Άρθρο 62.2 του κανονισμού 223/2014 του FEAD)
Ειδικότερα, οι «τύποι» δεικτών που χρησιμοποιούνται είναι:
1. Δείκτες εισροών προς τις πράξεις.
2. Δείκτες εκροών των πράξεων.
3. Δείκτες αποτελεσμάτων για τους ωφελουμένους.
Επιπλέον η ΔΑ θα διεξάγει τουλάχιστον δύο φορές (το 2017 και 2022) δομημένη έρευνα
επισκόπησης των ωφελούμενων (τελικούς αποδέκτες) του ΕΠ σύμφωνα με πρότυπο το
οποίο θα εκδώσει η ΕΕ.
Σύστημα παρακολούθησης δεικτών και συλλογή στοιχείων
Το σύστημα παρακολούθησης έχει σαν στόχο την άμεση τροφοδότηση με τα αναγκαία
δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου επίτευξης των επιμέρους στόχων, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στο σύστημα δεικτών του ΕΠ καθώς και τη διασφάλιση συλλογής
και αποθήκευσης των στοιχείων που ορίζονται με τον κανονισμό της Επιτροπής της
223/2014.
Κύρια πηγή για την τροφοδότηση του Σ.Δ. με τα κατάλληλα δεδομένα, αποτελούν η
διαδικασία παρακολούθησης και το συνδεδεμένο με αυτή Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Ο ρόλος των οργανώσεων εταίρων για την παροχή
στοιχείων είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και δίνεται μεγάλη έμφαση στην κατάρτισή τους στα
θέματα αυτά. Επιπλέον τόσο οι Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, όσο και οι σχετικοί
οδηγοί εφαρμογής και οι συμβάσεις υπαγωγής στο ΕΠ θα περιλαμβάνουν αναλυτική
αναφορά στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, αλλά και ευρύτερα στα απαιτούμενα
στοιχεία τα οποία θα πρέπει οι οργανώσεις εταίροι να παρέχουν στη Δ.Α. (σε κάποιες
περιπτώσεις, συλλέγοντάς τα από τους ωφελούμενους – τελικούς αποδέκτες).
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Τέλος οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται από τις Οργανώσεις Εταίρους για τα στοιχεία
τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται σε επίπεδο ωφελουμένων.
Η Δ.Α. θα εκδίδει οδηγίες σχετικές με την παρακολούθηση της προόδου του ΕΠ και θα
μεριμνά για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε συνεργασία με τους Δικαιούχους εάν
ανακύψουν προβλήματα και δυσκολίες κατά την υλοποίηση που οδηγούν στη μη
επίτευξη των ορόσημων και των στόχων που έχουν τεθεί.

3.7 Τεχνική Βοήθεια
• Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (περιλαμβάνει
τη ΔΑ, Αρμόδια Εθνική Αρχή, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου κλπ)
• Τεχνική Βοήθεια στις οργανώσεις εταίρους για την ανάπτυξη ή και την
υλοποίηση των πράξεών τους.
• Πληροφόρηση και δημοσιότητα: Λόγω του μεγάλου αριθμού των δυνητικών
ωφελουμένων καθώς και τις εξειδικευμένες ανάγκες / συνθήκες πληροφόρησής
τους (ή και σχετικά εμπόδια σε αυτήν λόγω του φάσματος της φτώχειας), θα
υλοποιηθεί μια εκτεταμένη αλλά ταυτόχρονα στοχευμένη εκστρατεία
ενημέρωσης καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ και σε όλες τις ΠΕ της
χώρας. Οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης θα συμμορφώνονται σε
κάθε περίπτωση με τις απαιτήσεις δημοσιότητας του Κανονισμού.
• Στην υποστήριξη της φυσικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης και ενημέρωσης
των Φορέων και των Ωφελουμένων: Η πράξη στοχεύει στο συντονισμό των
οργανώσεων εταίρων μεταξύ τους και σε εθνικό επίπεδο με στόχο την βέλτιστη
οργάνωση της παροχής της υλικής βοήθειας και των συνοδευτικών μέτρων. Θα
αναπτυχθεί δίκτυο των οργανώσεων εταίρων το οποίο θα συντονίζεται από
εθνική συντονιστική επιτροπή στην οποία θα μετέχουν και εκπρόσωποι του
ΥΠΕΚΑΠ (ΓΓ Πρόνοιας), τις ενώσεις Δήμων / Περιφερειών και άλλου
κεντρικούς προνοιακούς οργανισμού. Οι δράσεις του δικτύου θα περιλαμβάνουν
συναντήσεις, ημερίδες και εργαστήρια, Ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό περιεχόμενο
(περιλαμβάνεται web σύστημα ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, e-forum,
σύστημα συντονισμού υλικής βοήθειας κλπ)
o Δικτυακή Πύλη και Web Συστήματα:
 Κεντρικό σημείο δημοσιότητας και ενημέρωσης για το Ταμείο.
 Σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης αγαθών, ποσοτήτων
κ.λπ. που λαμβάνει κάθε κοινωνική σύμπραξη με χρηματοδότηση
από ΕΠ, αλλά και από άλλες πηγές.
 Σύστημα καταχώρησης και παρακολούθησης συνοδευτικών
μέτρων (ενημέρωση, βέλτιστες πρακτικές, αξιοποίηση
συνοδευτικών μέτρων ωφελούμενων άλλων φορέων κλπ).
 Σύστημα αναγκών ανά Π.Ε., θυλάκων, κατανάλωσης υλικής
στήριξης ανά είδος, «τύπο» νοικοκυριού κ.λπ.
o Φυσική δικτύωση Φορέων
 Τακτικές συναντήσεις Φορέων (Οργανώσεις Εταίροι, Δικαιούχοι)
σε περιφερειακό επίπεδο ανά τρίμηνο ή εξάμηνο.
 Τακτικές συναντήσεις Φορέων (Οργανώσεις Εταίροι, Δικαιούχοι,
λοιποί Φορείς και Υπηρεσίες) σε εθνικό επίπεδο ανά έτος.
• Υποστήριξης της Διοικητικής Ικανότητας των Οργανώσεων Εταίρων: Οι
πράξεις αυτές έχουν ως στόχο τη στήριξη των οργανώσεων εταίρων σε θέματα
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• διαχείρισης του Προγράμματος και επίτευξης στόχων.
• διαχείρισης διαγωνισμών (όπου χρειάζεται).
• που αφορούν στα είδη υλικής στήριξης και τα οποία καλύπτουν ενδεικτικά:
o για τρόφιμα: θέματα συντήρησης, διατροφολογίας κλπ.
o κοινωνική ένταξη ωφελουμένων.
o Άλλες συμπληρωματικές δράσεις (λ.χ. ΘΣ9) στις οποίες οι ωφελούμενοι
του ΕΠ μπορεί επίσης να είναι ωφελούμενοι κλπ
• Μελέτες, Δομημένες Έρευνες κλπ
• Πληροφοριακά συστήματα
o Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΠ
o Σύστημα αιτήσεων, καταγραφής, πιστοποίησης ωφελουμένων
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Κατά την ετοιμασία του ΕΠ ζητήθηκαν οι απόψεις φορέων οι οποίοι έχουν άμεση επαφή
με τις ομάδες στόχου του ΕΠ, τη διαχείριση παροχής υλικής ή άλλης στήριξης προς του
απόρους αλλά και βασικών Δημόσιων Φορέων που εμπλέκονται διαμόρφωση και
διαχείρισης κοινωνικής πολιτικής (ειδικότερα πολιτικής για την καταπολέμηση της
φτώχειας) ή / και στη διανομή υλικής βοήθειας.
Συγκροτήθηκε Επιτροπή υποστήριξης της εκπόνησης του ΕΠ, με τη συμμετοχή
στελεχών του ΥπΕΚΑΠ, της ΕΥΣΕΚΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΟΠΕΚΕΠΕ), του Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΚΕΔΕ.
Επιπλέον προετοιμάστηκε οδηγός συνέντευξης με στόχο τη συλλογή απόψεων των
ερωτούμενων σχετικά με το σχεδιασμό του ΕΠ και τις μέχρι σήμερα εμπειρίες τους από
την παροχή υλικής βοήθειας σε απόρους. Μέσω αυτής της διαδικασίας διασφαλίστηκε
πως ο ευρύτερος σχεδιασμός του ΕΠ και οι επιμέρους πρόνοιές του συμπίπτουν με τις
ανάγκες και δυνατότητες φορέων που θα κληθούν να υλοποιήσουν το ΕΠ ως Δικαιούχοι
ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν κενά και ανάγκες τους οι οποίες μπορούν να καλυφθούν
μέσω της Τεχνικής Βοήθειας. Συνολικά έγιναν επαφές με περισσότερους από 30 φορείς
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μεγάλους Δήμους από τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της
χώρας, ΜΚΟ ενεργές στη στήριξη απόρων (συμπεριλαμβανομένης της Εκκλησίας).
Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικό βαθμό συμφωνίας μεταξύ των φορέων ως προς τη
στόχευση της υλικής συνδρομής (ανάγκες για φρέσκα προϊόντα, είδη καθαρισμού &
προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη), και ως προς τις συνοδευτικές δράσεις.
Συστάσεις της Αξιολόγησης που έγιναν αποδεκτές
1. Στόχευση σε φτωχά νοικοκυριά με παιδιά
2. Προώθηση «συμπράξεων» Ο-Ε και Δικαιούχων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
5.1 Σχέδιο χρηματοδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος που περιλαμβάνει την
ετήσια ανάληψη υποχρεώσεων από το Ταμείο και αντίστοιχη εθνική
συγχρηματοδότηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (σε ευρώ).
Έτος

Ταμείο
(a)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Σύνολο

37.794.165,00
38.550.049,00
39.321.049,00
40.107.470,00
40.909.620,00
41.727.812,00
42.562.366,00
280.972.531,00

Εθνική
συγχρηματοδότ
ηση
(b)
6.669.559,00
6.802.950,00
6.939.009,00
7.077.789,00
7.219.345,00
7.363.732,00
7.511.006,00
49.583.390,00

Δημόσιες
δαπάνες
(c)=(a)+(b)
44.463.724,00
45.352.999,00
46.260.058,00
47.185.259,00
48.128.965,00
49.091.544,00
50.073.372,00
330.555.921,00

Ποσοστό
συγχρηματοδότ
ησης
(d)=(a)/(c)

85,00

5.2 Σχέδιο χρηματοδότησης που περιλαμβάνει το ποσό των συνολικών πιστώσεων
στήριξης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε είδος υλικής στέρησης που
αποτελεί αντικείμενο του προγράμματος, καθώς και τα αντίστοιχα συνοδευτικά
μέτρα (σε ευρώ).
Είδος υλικής συνδρομής
Τεχνική βοήθεια
1 - Τρόφιμα
και σχετικά συνοδευτικά μέτρα
2 - Βασικές Υλικές Στερήσεις
και σχετικά συνοδευτικά μέτρα
Σύνολο

EL

Δημόσιες δαπάνες
9.555.921,00
276.000.000,00
13.800.800,00
45.000.000,00
2.250.000,00
330.555.921,00
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Έγγραφα
Τίτλος εγγράφου

Σχέδιο έκθεσης για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση

Τύπος εγγράφου

Σχέδιο έκθεσης για την εκ
των προτέρων αξιολόγηση

Ημερομηνία
εγγράφου

Τοπικό
στοιχείο
αναφοράς

Στοιχείο
αναφοράς της
Επιτροπής

12 Σεπ 2014

Άθροισμα
ελέγχου
2061809309

Αρχεία

Ημερομηνία
αποστολής

Εστάλη από

Σχέδιο έκθεσης για την εκ των προτέρων
αξιολόγηση για το Ταμείο Ευρωπαικής
Βοήθειας για τους Απόρους

Άθροισμα ελέγχου για όλα τα αναλυτικά δεδομένα: 619376294
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