Εισηγητής : Αρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης
Γραμματέας Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας και Ευποιίας

Σωστές οργανωτικές δομές
Ορθή λειτουργία δομών
Διαφάνεια λειτουργίας
Νομιμότητα
Λειτουργικότητα Επίσπευση διαδικασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΙΑ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄
ΒΑΘΜΟΥ

ΓΙΑ Ν.Π.Ι.Δ

ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.
1. ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:
ΙΒΑΝ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ. ΦΟΡΕΑ

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ(ΕΦΟΣΟΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)
• Επιστολή προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα στην οποία θα αναφέρεται:
Η ακριβής ονομασία της προγραμματικής συμβάσεως(π.χ. «Ενίσχυση
των υλοποιούμενων από τις ενορίες , τα εκκλησιαστικά ιδρύματα ή
άλλους εκκλησιαστικούς φορείς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων που διαβιούν σε
συνθήκες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής
σίτισης»)
Πιστωτικό Ίδρυμα- Τράπεζα
Ποσό εγγυητικής 3% επί του συνολικού ποσού .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Με την παρούσα αιτούμαστε την έκδοση από την Τράπεζά σας
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ποσού … και διάρκειας έως
31/12/2015 που να απευθύνεται προς το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Έργου: «Ενίσχυση των υλοποιούμενων από τις ενορίες, τα
εκκλησιαστικά ιδρύματα ή άλλους εκκλησιαστικούς φορείς της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προγραμμάτων σίτισης αστέγων και ατόμων
που διαβιούν σε συνθήκες, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα
καθημερινής σίτισης».

ΜΟΡΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΣΕ
Α) ΦΟΡΕΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Β)ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Γ)ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΨΗ Κας ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

4. Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία να
δηλώνεται αν κατά τη
στιγμή της πληρωμής
έχει γίνει εκχώρηση
μέρους ή του συνόλου
απαίτησης ή εκκρεμεί
αίτηση κατάσχεσης

5. Αντίγραφο της αναρτημένης στο
Διαδίκτυο κατάστασης της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ., σχετικά με
την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αποστολής μηνιαίων οικονομικών
στοιχείων και των μηνιαίων στοιχείων του
μητρώου δεσμεύσεων.
Οι φορείς που δεν υπάγονται στο μητρώο
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν
να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν
εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις

Προσοχή!!!
• Πρέπει να αναγράφεται : «Σύμφωνα με την
απόφαση με αριθμ. 2/22717/0094/11 (ΦΕΚ
474Β/24-03-2011) δεν υποχρεούμαστε σε
υποβολή βεβαίωσης Δ39 Οικονομικών στοιχείων
για την καταβολή εκταμίευσης».

ΓΙΑ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ)
1. ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2014 ΚΑΙ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013) ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Η΄ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Η΄ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ. ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ.
5. ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ

ΓΙΑ Ν.Π.Ι.Δ
Ισχύουν τα ανωτέρω.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
2. ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΥΠ’ ΟΨΙΝ Κας ΤΡΑΪΚΟΥ, 2ος
ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 216, ΣΤΑΔΙΟΥ 29,
ΑΘΗΝΑ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
• Ο τρίτος συμβαλλόμενος, ως φορέας υλοποίησης του αντικείμενου
της Προγραμματικής Σύμβασης, είτε είναι Ν.Π.Δ.Δ. είτε Ν.Π.Ι.Δ. που
καλείται να διαχειριστεί δημόσιο χρήμα, ακολουθεί υποχρεωτικά
για τις προμήθειές του τον Κανονισμό Προμηθειών του
Δημοσίου.

Προκηρύσσει το διαγωνισμό

Συντάσσει το σώμα του διαγωνισμού

Ο ΤΡΙΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ(=ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)

Συντάσσει τους όρους και προϋποθέσεις
του διαγωνισμού

Αξιολογεί με σχετικές επιτροπές τους
συμμετέχοντες προμηθευτές

Κατοχυρώνει τον διαγωνισμό και
συνάπτει την σχετική σύμβαση.

Πρόσκληση
ενδιαφέροντος

Για προμήθεια έως
20.000€ (χωρίς
Φ.Π.Α)
Δημοσίευση σε
ηλεκτρονική διεύθυνση
Χρόνος δημοσίευσης:15
ημέρες

Πρόχειρος
διαγωνισμός
Είδη διαγωνισμών

Τακτικός
διαγωνισμός

Διεθνής
διαγωνισμός

Για προμήθεια αξίας
από 20.001 έως
60.000€(χωρίς
Φ.Π.Α.)
Δημοσίευση στο site της
αναθέτουσας αρχής
Χρόνος δημοσίευσης :15
ημέρες

Για προμήθεια
αξίας από 60.001
έως 207.000€
Δημοσίευση σε 2 ημερήσιες
εφημερίδες και στο site της
αναθέτουσας αρχής
Χρ. Δημοσίευσης 15 ημέρες
Από 207.000 και άνω
Περίληψη της δημοσίευσης
και αποστολή περίληψης
στην εφημερίδα της Ε.Ε.
Χρ. Δημοσίευσης 22 ημέρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις.
• Προϋπολογισμός
• Το είδος του υπό προμήθεια αγαθού
• Ποσότητα Προμήθειας
• Χρονική Διάρκεια της υπό κατάρτισης σύμβασης
• Κριτήριο Ανάθεσης (η χαμηλότερη τιμή ή η οικονομοτεχνικά συμφερότερη προσφορά)
• Τόπο και χρόνο διαγωνιστικής διαδικασίας
Γενικότερα, θα πρέπει να ορίζονται λεπτομερώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο τρόπος υποβολής τους, οι
διαδικασίες ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του
προς προμήθεια αγαθού, ο τρόπος και χρόνος παράδοσης και πληρωμής και άλλα ουσιώδη στοιχεία της
προμήθειας.
• Επιπροσθέτως η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει πριν την δημοσίευση του Διαγωνισμού, να ορίσει τις αρμόδιες
επιτροπές που θα επιληφθούν του διαγωνισμού, οι οποίες συνήθως είναι τριμελής:
• 1)
Επιτροπή Αξιολόγησης
• 2)
Επιτροπή Ενστάσεων
• 3)
Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σημειώνεται ότι, στις Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων, τα μέλη είναι διαφορετικά μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
• Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται
στη διακήρυξη και σύμφωνα με τους όρους που αυτή ορίζει.
Υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα. Κάθε
φάκελος περιέχει:
• Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από την εκάστοτε
διακήρυξη.
• Β) Σε χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντα εμφανώς τον
σχετικό τίτλο, υποβάλλεται η τεχνική προσφορά
• Γ) Σε χωριστό σφραγισμένο (υπό) φάκελο, φέροντα εμφανώς τον
σχετικό τίτλο, υποβάλλεται η οικονομική προσφορά.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
• Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να δώσει ορισμένες εγγυήσεις με τη μορφή
εγγυητικής επιστολής. Σχετικά προβλέπονται οι εξής:
• Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (συνήθως 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης), η οποία επιστρέφεται μετά την κατακύρωση
ή την λήξη ισχύος της προσφοράς του προμηθευτή. Η εν λόγω εγγυητική,
δεν είναι απαραίτητο να είναι προϋπόθεση συμμετοχής σε περίπτωση που
η Αναθέτουσα προσφύγει στην διαδικασία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος
ή του Πρόχειρου Διαγωνισμού.
• Ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει να δώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης (συνήθως 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
• Δεν είναι επιτρεπτή η κατάτμηση μιας προμήθειας όμοιων ή ομοειδούς
κατηγορίας αγαθών ή υπηρεσιών σε περισσότερες προμήθειες, όταν από τεχνική
και ουσιαστική άποψη όχι μόνο μπορούν, αλλά και επιβάλλεται για το
οικονομοτεχνικώς άρτιο και συμφέρον του έργου να αποτελέσουν αντικείμενο
ενιαίας διαγωνιστικής διαδικασίας (διαγωνισμού- σύμβασης). Ως κατάτμηση
νοείται η ανάληψη πολλαπλών νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων) χαμηλού
προϋπολογισμού, που αντικειμενικά καταλήγει στην αποφυγή της ενδεδειγμένης,
με βάση τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, διαδικασίας προμήθειας (π.χ.
ανοικτή) και στην προσφυγή σε απλούστερη ή συντομότερη διαδικασία (π.χ.
πρόχειρη ή με διαπραγμάτευση), με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των
κειμένων περί προμηθειών διατάξεων (23/200, 26/2003,67/2013 ΕΣ)
• Κατ΄ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η κατάτμηση, μόνο στην περίπτωση εκείνη που η
προμήθεια από τη φύση της δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο, δηλαδή αν
πρόκειται για προμήθεια ανομοίων αγαθών ή υπηρεσιών, γεγονός που πρέπει να
αιτιολογείται και τεκμηριώνεται αναλυτικά και διεξοδικά από την αρμόδια
υπηρεσία

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ………………………….
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ………….
Δικαιούχος …………
Απολογιστική Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου Τριμήνου …………….
Υπεύθυνος :

Διάρκεια υλοποίησης :
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών:
Λήξη Προγραμματικής:
Λήξη Προγράμματος:
Φυσικό Αντικείμενο Προγραμματικής

Στόχοι

Φυσικό Αντικείμενο Τριμήνου - Αποτελέσματα
-Αριθμός Γευμάτων

-Αριθμός ληπτών – ωφελούμενων

-Άλλο

Εργαζόμενοι στο πλαίσιο της Προγραμματικής/Προγράμματος
-Έμμισθοι (εάν χρηματοδοτούνται από την Προγραμματική) τα
ονόματά τους
-Εθελοντές (Αριθμός)

Τόπος και ημερομηνία
Ο/Η Υπεύθυνος

(Υπογραφή)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ …………….
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ …………….
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ &
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΦΟΡΕΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.
4904/2380
20-10-2014

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ www. sekpe.org
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2015-2020»
με την συγχρηματοδότηση του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(TEBA/FEAD)
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD)
Η Ε.Ε. προχώρησε στην υιοθέτηση του Κανονισμού για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ή το FEAD (εφεξής και «Ταμείο»).
Το ΤΕΒΑ, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 στοχεύει να ενισχύσει την
κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας, και εν τέλει
στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΤΕΒΑ, για το σκοπό αυτό υποστηρίζει «Εθνικά Συστήματα», τα οποία παρέχουν μη
οικονομική βοήθεια στους απόρους για την ανακούφιση της στέρησης τροφής και της
σοβαρής υλικής στέρησης και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των μελών των απόρων
οικογενειών.
Το ΤΕΒΑ εστιάζει στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας με τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο κοινωνικού αποκλεισμού στα Κράτη Μέλη, όπως η έλλειψη στέγης, η παιδική
φτώχεια και η στέρηση τροφής.
Το Ταμείο συμπληρώνει τις βιώσιμες εθνικές πολιτικές εξάλειψης της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες παραμένουν στην αρμοδιότητα των Κρατών –Μελών της
Ε.Ε.

ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»
Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής
συνοχής, διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
•

στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον
κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.

•

στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και
νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020.

•

στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού
αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές
υπηρεσίες, όπως η κοινωνική φροντίδα, η ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η
εκπαίδευση.

ΟΙ «ΠΥΛΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
1. Άμεση Αντιμετώπιση της Ακραίας Φτώχειας
• Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη)
• ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
(παροχή βασικών αγαθών, τρόφιμα κ.λ.π.)
• Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων, κ.λπ.)

2. Κοινωνική Συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των
παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας
• Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας ή/και κίνδυνο φτώχειας (1/3 του πληθυσμού της Χώρας)
• Δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφικοί παιδικοί σταθμοί,
ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)

3. Στοχευμένες Πολιτικές παρεμβάσεις για την στήριξη των
ευάλωτων ομάδων (Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π.)

ΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι) 2015-2020
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
1. Παροχή Υλικής Βοήθειας:
• Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και
βρεφικών τροφών)
• Είδη καθαρισμού / προσωπικής υγιεινής & Ρουχισμός
• Παιδικά / Σχολικά Είδη

2. Συνοδευτικές Δράσεις
• Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές
για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική
ένταξη παιδιών κλπ)
• Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και
γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 20142020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε
συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.).

3. Τεχνική Υποστήριξη

ΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι) 2015-2020
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (συνέχεια)
Το Πρόγραμμα συνδυάζεται :
• με τους πυλώνες της Στρατηγικής του Υπουργείου Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την διαμόρφωση ενός
ενιαίου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό
επίπεδο, στα νοικοκυριά που πράγματι χρήζουν βοήθειας,
υλικής και μη,
• με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020
Το ΕΠ-ι αντικαθιστά και το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής
Τροφίμων (ΠΔΔΤ) της ΕΕ που εφαρμόστηκε την Π.Π. 2007-2013

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι)
Τίτλος
Τρόφιμα (περιλαμβανομένων
φρέσκων τροφίμων, έτοιμων
γευμάτων και βρεφικών τροφών)
Είδη καθαρισμού / προσωπικής
υγιεινής &
Ρουχισμός
Παιδικά / Σχολικά Είδη
Τεχνική Βοήθεια

Ομάδες Στόχου

Ποσά
(ενδεικτικά σε €
εκ.)

Οικογένειες με
παιδιά / άστεγοι

274,0

Οικογένειες με
παιδιά / άστεγοι

12,0

Παιδιά

35,0

Δ.Α. / Δικαιούχοι /
Κοινων. Συμπράξεις

9,0

Σύνολο

330,0

εκ των οποίων Συνοδευτικά Μέτρα

16,0

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι)
• Γενική ομάδα στόχου: οι Δικαιούχοι του «Ελάχιστου Κοινωνικού
Εισοδήματος»
• Εξειδίκευση / Έμφαση ανά κατηγορία υλικής συνδρομής σε οικογένειες
με παιδιά (έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς) & άστεγοι
Ειδικότερα, το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής προς Απόρους» (ΕΠ-Ι) στοχεύει στην αντιμετώπιση του
«χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία φτώχεια, καθώς και στην
παιδική φτώχεια, δίδοντας έμφαση στις παρακάτω αναλυτικές κατηγορίες
νοικοκυριών (ωφελούμενοι):
• Φτωχά νοικοκυριά που διαβιούν σε καθεστώς φτώχειας, ή ακραίας
φτώχειας ή κινδύνου φτώχειας,
• Νοικοκυριά με παιδιά, και ιδιαιτέρως τα μονογονεϊκά και
τρίτεκνα/πολύτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται περισσότερο από
συνθήκες αποστέρησης,
• Πολυμελείς Οικογένειες,

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι) (συνέχεια)
•
•

•
•

•

•
•

Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και, ιδίως νοικοκυριά με παιδιά, ώστε
παράλληλα να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της παιδικής φτώχειας,
Νοικοκυριά με χαμηλή και πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ή/και νοικοκυριά με
ανασφάλιστους γονείς και, μεταξύ αυτών, μονογονεϊκά και πολυμελή νοικοκυριά,
ή/και φτωχά νοικοκυριά με δαπάνες στέγασης, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερα
υψηλή παιδική φτώχεια.
Φτωχά νοικοκυριά με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων.
Ιδιαίτερη αντιμετώπιση της φτώχειας των παιδιών και, ιδιαίτερα εκείνων που
διαβιούν σε νοικοκυριά με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, με έμφαση στα βρέφη
και στα νήπια (ηλικίας 0 – 6 ετών) ή/και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο ή/και
εντάσσονται σε μειονότητες η/και περιθωριοποιημένες κοινότητες.
Συνακόλουθα, ιδιαίτερη στόχευση δίδεται στις έγκυες μητέρες και σε εκείνες που
έχουν μόλις γεννήσει. Στα Συστήματα Διανομής του ΕΠ-Ι ένα μεγάλο μέρος
αφιερώνεται για τη στήριξη βρεφών και νηπίων, τόσο σε ατομικό, όσο και σε
οικογενειακό επίπεδο.
Μέλη των ανωτέρω κατηγοριών νοικοκυριών με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
Ηλικιωμένοι που αποτελούν μέλη ή φιλοξενούνται στα φτωχά νοικοκυριά που
εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ» (ΕΠ-Ι)
Το ΕΠ-Ι εφαρμόζεται σε επίπεδο Νομού (Περιφερειακής Ενότητας) μέσω
«Κοινωνικών Συμπράξεων» (Κ.Σ.) με ευθύνη διαχείρισης από το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ).
Το ΥπΕΚΑΠ σε κεντρικό επίπεδο στηρίζεται από την «Εθνική Επιτροπή Συντονισμού
των Δράσεων Αντιμετώπισης της Ακραίας Φτώχειας».
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

Οι «Κοινωνικές Συμπράξεις» θα καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελουμένων σε χωρικό
επίπεδο που αντιστοιχεί στην «Περιφερειακή Ενότητα» (Π.Ε., πρώην Νομός).
Ο γενικός κανόνας είναι ότι συγκροτούνται και λειτουργούν μία Κοινωνική Σύμπραξη
ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Προμήθειες ειδών υλικής βοήθειας: Κεντρικές και Αποκεντρωμένες (λ.χ. φρέσκα
τρόφιμα)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Υπ. Εργασίας
ΥπΑΑT

ΥπΕΚΑΠ

Υπ. Οικονομικών
Υπ. Παιδείας
Εθνική Επιτροπή
Αντιμετώπισης της
Ακραίας Φτώχειας
(ΕΠ-Ι ΤΕΒΑ)

ΕΦΕΤ
Γ.Γ. Καταναλωτή

ΕΚΚΑ
ΕΣΑΜΕΑ

ΕΥΣ
ΕΚΤ

Γ.Γ. Πρόνοιας
ΕνΠΕ
ΚΕΔΕ

Συντονιστικό
Όργανο Κ.Σ.

Εκκλησία
Κοινωνικοί Εταίροι

Διαχειριστική
Αρχή
(ΕΙΕΑΔ)

Επιστημονικοί Φορείς
Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι
Εκπρόσωποι Κοινωνικών Δικτύων

Κοινωνικές
Συμπράξεις
(ΚΣ)

ΚΣ1

ΚΣ2

ΚΣ3

......................

...............

ΚΣ60

Δίκτυο
Κ.Σ.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ»
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω
περιφερειακών και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όλων των
τοπικών Κοινωνικών Εταίρων, όπως ενδεικτικά:
• οι Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων, καθώς
και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών (σε επίπεδο Π.Ε.).
• η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους,
• τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών
• τα ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ
Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012,
• οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη
της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,
• άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής
στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ» (συνέχεια)
Η «Κοινωνική Σύμπραξη» (Κ.Σ.) που θα εντάσσονται σε Εθνικό
μητρώο θα έχει την ευθύνη της τελικής ταυτοποίησης των
ωφελουμένων, την παρακολούθηση της διανομής –
παρακολούθησης της υλικής βοήθειας και τον συντονισμό της
επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών.

Η Κοινωνική Σύμπραξη θα διασφαλίζει την καθολικότητα των
δράσεων του Προγράμματος μέσω της διασφάλισης ενός
δικτύου Τοπικών Κοινωνικών Δομών στην Περιφερειακή
Ενότητα «ευθύνης» της

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ» (συνέχεια)

Ειδικότερα, ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων εντοπίζεται:
• στη διαχείριση της διάγνωσης των αναγκών και διαχείρισης
της διανομής των ειδών μέσω του (πιστοποιημένου σε
αυτήν) Δικτύου Δομών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις
αποκεντρωμένες προμήθειες.
• στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης
και επανένταξης των ωφελουμένων.
• στην ταυτοποίηση των ωφελουμένων και στην συστηματική
παροχή επικυρωμένων στοιχείων προς τη Δ.Α. 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 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΤΙΣ
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ» (συνέχεια)

Ο Εταίρος που θα επιτελεί τις λειτουργίες του Δικαιούχου κάθε
Κ.Σ.,
αναλαμβάνει για λογαριασμό της Σύμπραξης τις
διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες που απορρέουν από
τις υποχρεώσεις του Προγράμματος και της Πράξης.

Ο Δικαιούχος θα πληροί τα ελάχιστα κριτήρια των Δικαιούχων
του ΕΣΠΑ 2015-2020, σε συνδυασμό με το μέγεθος, την
οργάνωση και τη δυνατότητα ανταπόκρισης των αναγκών
στήριξης της Κ.Σ. και της υλοποίησης της Πράξης σε επίπεδο Π.Ε.

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΠ-Ι)
ΥπΕΚΑΠ

ΕΥΣ
ΕΚΤ

Δικαιούχοι
“τύπου”
Ι

Γ.Γ. Πρόνοιας

Δήμοι, Δημοτικά
ΝΠΔΔ ή
Κοινωφελείς
επιχειρήσεις Δήμων
σε επίπεδο Π.Ε.

Διαχειριστική
Αρχή
(Δ.Α.)
Ανταλλαγή
Δεδομένων
(Microdata)

Διενέργεια Προμηθειών
σε Κεντρικό Επίπεδο (Υπ.
Εργ. Κ.Α./Δ/νση
Προμηθειών ΥπΑΑΝ/Γ.Γ.
Εμπορίου)

Κοινωνικές
Υπηρεσίες
Περιφερειών σε
επίπεδο Π.Ε
ΝΠΔΔ παροχής
υπηρεσιών
κοινωνικής
φροντίδας και
ψυχικής υγείας

Ταυτοποίηση
Ωφελουμένων

Συμβούλιο
Καθοδήγησης
της Σύμπραξης
(Steering
Committee)

Κοινωνικές
Συμπράξεις
(ΚΣ)

Τοπικές
Κοινωνικές
Δομές

Οργανώσεις Εταίροι

ΝΠΙΔ πιστοποιημένα
στο πλαίσιο του
Ν.2646/98 και της
ΚΥΑ 34029/22-3-2012

ΜΚΟ που εντάσσονται
στο Εθνικό
Πιστοποιημένο
Μητρώο ή/και μέλη
της Ομοσπονδίας
Εθελοντικών ΜΚΟ

•Διενέργεια Προμηθειών σε
Τοπικό Επίπεδο
•Συντονισμός
αποθήκευσης/διανομής
υλικής βοήθειας
•Συντονισμός Εφαρμογής
Συνοδευτικών Δράσεων

Άτυπα κοινωνικά
δίκτυα με
πρωτοβουλίες και
δράσεις διανομής
ειδών σε απόρους σε
τοπικό επίπεδο

Δικαιούχος
“τύπου”
ΙΙ

Τοπικές
Κοινωνικές
Δομές

Εκκλησία,
Μητροπόλεις και
Ιδρύματα αυτών

Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ»
Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα
στοχεύει σε «ζύμωση» των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων για την συγκρότηση
της πλέον αντιπροσωπευτικής «Κοινωνικής Σύμπραξης» με χωρική εμβέλεια
την Περιφερειακή Ενότητα.
Το Υπουργείο συντονίζει και διευκολύνει την όλη διαδικασία, παρέχοντας
σχετική ενημέρωση, ενώ εφόσον προκληθεί να συμμετάσχει σε τοπικές
συναντήσεις των δυνητικών Εταίρων.
Η διαβούλευση θα έχει μέγιστη διάρκεια τρεις μήνες, θα διαρθρωθεί δε σε
τρία στάδια:
• Στάδιο 1: Παρουσίαση του Προγράμματος σε φορείς Εθνικού επιπέδου.
• Στάδιο 2ο: Διαβούλευση επί του Προγράμματος μέσω διαδικτύουΠεριφερειακές συναντήσεις – Τοπική δικτύωση – Προετοιμασία της
συγκρότησης της «Κοινωνικής Σύμπραξης».
• Στάδιο 3ο : Συγκρότηση της « Κοινωνικής Σύμπραξης.

Αναγκαιότητα απογραφής όλων
των φιλανθρωπικών δομών

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Αρχιμ. Νικόδημος Φαρμάκης
Γραμματέας Συνοδικής Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας και Ευποιίας

