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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» 

στο πλαίσιο του 

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

και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

2014-2020» για την Ελλάδα 

 

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

– Σχέδιο Συγκρότησης «Κοινωνικής Σύμπραξης» 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
 

 
 

1. Οργάνωση και τρόπος Κινητοποίησης των Οργανώσεων Εταίρων – Διασφάλιση της 
καθολικότητας και αντιπροσωπευτικότητας των Εταίρων της υπό συγκρότηση 
Κοινωνικής Σύμπραξης (μέχρι 3 σελίδες, παρατίθεται κατάλογος των Φορέων που 

συμμετείχαν σε Παράρτημα και των υπευθύνων που ορίστηκαν να συμμετέχουν στις διεργασίες 
της διαβούλευσης) 

 

 

 Πλαίσιο, μεθοδολογία και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ενεργοποίησης των δυνητικών 

Οργανώσεων – Εταίρων που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης  

 

 

 Οργάνωση της Διαβούλευσης και τρόπος καταγραφής, επεξεργασίας και διαμόρφωσης 

κοινών απόψεων και προτάσεων (διενέργεια συναντήσεων εργασίας, ημερίδων, 

ανακοινώσεις, ηλεκτρονική διαβούλευση, αξιοποίηση προτάσεων πολιτών κ.λπ. 

 

 
 

2. Συλλογική Άποψη των Φορέων – Εταίρων για τη μορφή και την οργάνωση των 
Κοινωνικών Συμπράξεων του ΤΕΒΑ (μέχρι 3 σελίδες, σχολιασμός, Απόψεις, Προτάσεις επί 

των Ενοτήτων 2.1 και 2.2 της Πρόσκλησης) 

 

 Πλαίσιο, μεθοδολογία, αντικειμενικότητα και οργανωτική επάρκεια για την αρχική 

ταυτοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων του Προγράμματος, καθώς και για την 

επικαιροποίησή τους 

 

 

 Πλαίσιο τεκμηρίωσης αναγκών και διενεργειών αποκεντρωμένων προμηθειών (λ.χ. 

φρέσκα τρόφιμα) 

 

 Διάγνωση κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνικής στήριξης και παροχή των 

αντίστοιχων συνοδευτικών υπηρεσιών στους δυνητικά ωφελούμενους  
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 Επάρκεια διεξαγωγής κοινωνικών εκτιμήσεων ερευνών από το κατάλληλο επιστημονικό 

προσωπικό 

 

 

 Οργανωτική επάρκεια  και εφαρμογή της διαδικασίας διανομής των ειδών υλικής 

στέρησης σε σχέση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τους πιθανούς «θύλακες» φτώχειας 

και τις λοιπές ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας 

 

 

 Διασφάλιση συμπληρωματικότητας με λοιπές αντίστοιχες παρεμβάσεις αντιμετώπισης 

της φτώχειας και κοινωνικής ενσωμάτωσης (ΕΣΠΑ, Ελάχιστο Κοινωνικό Εισόδημα, 

συστηματοποίηση των άτυπων δωρεών κλπ) 

 

 

 
3. Συλλογική Άποψη των Φορέων – Εταίρων για την λειτουργία των Κοινωνικών 

Συμπράξεων του ΤΕΒΑ (μέχρι 2 σελίδες, σχολιασμός, Απόψεις, Προτάσεις επί της Ενότητας 

2.3 της Πρόσκλησης) 
 
 
 

4. Συνοπτική Έκθεση Υφιστάμενης Κατάστασης στην Περιοχή Παρέμβασης   (μέχρι 5 

σελίδες, παρατίθεται υλικό τεκμηρίωσης σε Παράρτημα) 

 
 

 Καταγραφή της κατάστασης της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Περιοχή 

Παρέμβασης α. ως προς την χωρική κατανομή των δυνητικά ωφελούμενων σε επίπεδο 

Δήμου, β. ως προς την ύπαρξη «χωρικών θυλάκων» έξαρσης αρνητικών κοινωνικών 

φαινομένων και, γ. ως προς την ύπαρξη «θυλάκων περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων» 

 

Αξιοποιούνται τα στοιχεία από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια του Θ.Σ. 9 που έχουν αποσταλεί 

από την οικεία Περιφέρεια σε συνεργασία με την ΕΥΣ ΕΚΤ σε Δήμους και λοιπές Οργανώσεις 

Εταίρους. 

 

 

 Εκτίμηση του υποσυνόλου των δυνητικά ωφελούμενων του ΤΕΒΑ σε επίπεδο Δήμου  ως 

προς τις Ομάδες-Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής 

Υλικής Συνδρομής 2014-2020» (ΕΠ ΕΒΥΣ)  του ΤΕΒΑ  

 

Συμπληρώνεται και σχολιάζεται ο ακόλουθος Πίνακας: 
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Καταγραφή Δυνητικών Ωφελουμένων στο πλαίσιο του ΕΒΥΣ 

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 

Άστεγοι 

Δήμοι 
Πλήθος 

Νοικοκυριών 

Μέλη Νοικοκυριών 
Σύνολο 
Μελών 

Νοικοκυρ
ιών 

ΑΜΕΑ  (επί 
του συνόλου 
των μελών 

των 
νοικοκυριών) 

Μέλη 
Περιθωριοποιημένων 
Κοινοτήτων (επί του 
συνόλου των μελών 

των νοικοκυριών) 

Γονείς 
Ανήλικα 
Παιδιά 

Και εξ 
αυτών 
παιδιά 

ηλικίας 0-
6 ετών 

ΔΗΜΟΣ 1         

ΔΗΜΟΣ 2         

ΔΗΜΟΣ 3         

         

ΣΥΝΟΛΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
        

 

 

 

 

 Χαρτογράφηση των «Κοινωνικών Δομών» που θα διαθέσουν οι Φορείς-Εταίροι στην 

Περιοχή Παρέμβασης 

 
 

 Χαρτογράφηση των «Επιστημονικών Στελεχών Πεδίου» που θα διαθέσουν οι Φορείς-

Εταίροι στην Περιοχή Παρέμβασης α. οριζόντια και β. ανά Δομή 

 

 

 Εμπειρία και Ικανότητα των Οργανώσεων-Εταίρων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

της διαδικασίας διανομής των ειδών υλικής στέρησης και της παροχής συνοδευτιών 

υπηρεσιών σε σχέση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, τους πιθανούς «θύλακες» 

φτώχειας και τις λοιπές ιδιαιτερότητες της Περιφερειακής Ενότητας 

 

 

 

5. Αποτελέσματα της Διαβούλευσης: Καταγραφή των Φορέων-Εταίρων που έχουν 

εκδηλώσει συμμετοχή για την συγκρότηση Κοινωνικής Σύμπραξης  στην Περιοχή 

Παρέμβασης   (μέχρι 4 σελίδες, παρατίθεται υλικό τεκμηρίωσης σε Παράρτημα) 

 
 

 Καταγραφή των Φορέων-Εταίρων που έχουν εκδηλώσει συμμετοχή για την συγκρότηση 

Κοινωνικής Σύμπραξης  στην Περιοχή Παρέμβασης (δεν απαιτείται δεσμευτική απόφαση 

των αρμοδίων Οργάνων του Φορέα) 

 

 Βαθμός κάλυψης των «Στόχων» της Ενότητας 2.1 της Πρόσκλησης από την Κοινωνική 

Σύμπραξη (αυτοαξιολόγηση) 

 

Συμπληρώνεται και σχολιάζεται ο ακόλουθος Πίνακας: 
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Καθολική κάλυψη του πληθυσμού 
της Περιοχής Παρέμβασης - 
δημιουργία των ευρύτερων 

δυνατών «τοπικών κοινωνικών 
σχηματισμών» 

 

Διασφάλιση του καταλληλότερου 
«μίγματος» Δομών, Στελεχών, 
Ικανοτήτων, και Εμπειρίας σε 

τοπικό επίπεδο, ώστε να 
καλύπτεται «καθολικά» το 

πρόβλημα της ακραίας φτώχειας 

 

«Συνεισφορά» των Εταίρων 
επιστημονικού δυναμικού, Δομών 

εξυπηρέτησης ωφελουμένων,   
υποστήριξη της εφοδιαστικής 
αλυσίδας διανομής της υλικής 

βοήθειας κ.λπ. 

 

Διασφάλιση της «ιχνηλασιμότητας» 
και της ταυτοποίησης των 

ωφελουμένων 
 

Ευαισθητοποίηση / κινητοποίηση 
πολιτών και τοπικών φορέων για 

την ενεργητική καταπολέμηση της 
φτώχειας και την οικοδόμηση ενός 
δικτύου διάγνωσης των αναγκών  

στην Περιοχή Παρέμβασης 

 

Αξιοποίηση συμπληρωματικών 
πόρων και δράσεων, που 

προέρχονται από λοιπά Ευρωπαϊκά 
και Εθνικά Προγράμματα, Μέσα και 

Συστήματα 

 

Συστηματική αξιοποίηση 
συμπληρωματικών δωρεών και 

εθελοντικών πρωτοβουλιών που 
προέρχονται από μεμονωμένους 
πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικά 
δίκτυα, εθελοντικές Οργανώσεις 

κ.λπ. 

 

Λοιποί Στόχοι που καλύπτονται, 
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και 

τις ειδικές ανάγκες της Περιοχή 
Παρέμβασης 

 

 

 

 
 


