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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Πάτρα 15-3-2019
Αριθ.Πρωτ.:64539/149

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ: 1. Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε Αχαΐας
κ. Γρ. Αλεξόπουλο
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση της αριθ. 42/12-3-2019 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. πρωτ. 64424/563/28-02-2019 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
κ. Γρ. Αλεξόπουλου.
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 42/12-3-2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Επικαιροποίηση της αρθμ. 127/2018
απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Έγκριση
Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο
Στην Πάτρα σήμερα στις 12/3/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00΄ στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
71979/169/06-3-2019 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3) Κούστας Κωνσταντίνος- Γραμματέας, 4)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ,
5)Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Δριβίλας Δημήτριος,
8)Ευθυμίου Απόστολος, 9)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 10)Καπράλος
Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13) Κοκκότη
Γεωργία-Αρετή, 14)Κολοβός Ιωάννης, 15)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 16)Κοτσιλιάνος
Κωνσταντίνος, 17)Κουμπούρας Βασίλειος,

18)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

19)Κωσταριάς Δημήτριος, 20)Λύτρας Ιωάννης, 21)Μπαλαμπάνης Νικόλαος,
22)Μπούνιας Χρήστος, 23)Νασιώτης Θεόδωρος, 24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, 25)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, 26)Πλατανιάς Παναγιώτης, 27)Ρήγας
Χρήστος,

28)

Σακελλαρόπουλος

Παναγιώτης,

29)Σιαμπλής

Δημήτριος,
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30)Τσόγκας Γεώργιος, 31)Υφαντής Νικόλαος, 32)Φωτόπουλος Τρύφων ,
33)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 34)Χαροκόπος Αντώνιος και 35)Χατζηλάμπρου
Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

κ.κ.

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

,

Βεργοπούλου

Παρασκευή, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος
Ιωάννης, Κατσακούλης Ευάγγελος , Κελεπούρης Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης

Πολυδεύκης (Τάκης) , Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος
(δικαιολογημένα

απών),

Μπράμος

Παναγιώτης

(δικαιολογημένα

απών),

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (δικαιολογημένα απών), Σύρμος Γεώργιος , Σώκος
Ευθύμιος (δικαιολογημένα απών), Τογιοπούλου Αναστασία, Φαρμάκης Νεκτάριος
(δικαιολογημένα απών) και Χήνος Γεώργιος.
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Π.Δ.Ε κ.
Διονυσία Μαράτου, ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Π.Δ.Ε κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Δημήτριος Καραβίδας, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Σταύρος Βέρρας, λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Αριθ.Αποφ. 42/2019
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 28ο θέμα ημερήσιας διάταξης
με τίτλο :

«Επικαιροποίηση της αρθμ. 127/2018 απόφασης Περιφερειακού

Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Δράσης των
Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και
έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους», δίνοντας

το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρ. Αλεξόπουλο, που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 64424/563/28-02-2019
γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής:
«Με το υπ΄αριθμ. 63408/149/27/2/2019 έγγραφό της η Γενική Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ΠΔΕ, μας ενημέρωσε για τα κατωτέρω:
Έχοντας υπόψη:
Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με το άρθρο 163 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1.

Την υπ. αριθμ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδος».

2.

Την υπ. αρίθμ. 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 1864/Β/26-05-2017), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄ αρίθμ.
6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017)
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο
στοιχείο 4.

3.

Την υπ. αρίθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019 (ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6-Γ03) και την υπ.
αρίθμ. πρωτ.
265933/28-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

4.
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ ), σύμφωνα με
την οποία, η υπ. αρίθμ. 228/2018 ανωτέρω, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά
της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 224-225 και 268 του
Ν. 3852/2010.
Την υπ’ αριθμ. 145/22-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας
για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε.
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

5.

Την υπ. αριθμ. 147/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της συμμετοχής της
ΠΔΕ στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής Σύμπραξης».

6.

Την υπ’ αρίθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)».

7.

Την υπ’ αριθμ. 45/05-06-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) «Πλαίσιο
υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προμηθειών, Τροφίμων και Βασικής Υλικής
Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)».

8.

Την υπ’ αριθμ. 25576/3251/05-06-2015 (ΦΕΚ 1114/Β/11-6-2015) Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».

9.

Τον Οδηγό Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής ή
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.

10.

11.

Την

πρόταση/

αίτηση

χρηματοδότησης

της

Κοινωνικής

Σύμπραξης
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Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.
Την υπ αριθ. 62/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:
ΩΚ5Α7Λ6-847).

12.

Την υπ. αριθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000168. Η Πράξη συνολικά αφορά
σε άτομα που διαβιούν στην Π.Ε. Αχαΐας σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και
περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα ωφελούμενων της Σύμπραξης.

13.

Την υπ αριθ. 62/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής,
Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 η οποία εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:
ΩΚ5Α7Λ6-847).

14.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017) για την παράταση του φυσικού αντικειμένου
των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως την 31η/12/2018 και του οικονομικού
αντικειμένου έως την 31η/03/2019.

15.

Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.

16.
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Σας γνωρίζουμε ότι:
H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας µε
επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο:
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ», µε κωδικό MIS 5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη €4.557.989,79,
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ). Για την υλοποίηση της Πράξης έχει υπογραφεί το από 25-06-2015
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε
με την από 25-10-2017 απόφαση της Κοινωνικής Σύμπραξης, μεταξύ των εταίρων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην
ανακούφιση των ασθενών ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την φτώχεια,
προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωμάτωση και ως εκ τούτου
συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση
του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ
ΕΒΥΣ), το οποίο εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της
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χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά
µε τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής
συνδρομής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που
συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας
πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο την
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε
πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο. Τα Συνοδευτικά Μέτρα, σύμφωνα με τον Οδηγό
Εφαρμογής του Προγράμματος, υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του Δικαιούχου
είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/ στους οποίους
ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης
του/ τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δικαιούχος ΠΔΕ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ αφού ανέλυσε διεξοδικά τα
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, γεωγραφική κατανομή, κ.λπ.) και τις ανάγκες των
ωφελούμενων, και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εταίρων θα υλοποιήσει με
ίδια μέσα τα παρακάτω Συνοδευτικά Μέτρα με στόχο την κοινωνική στήριξη ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση, την αποφυγή του στίγματος και της
περιθωριοποίησης και τον συντονισμό φορέων και δικτύου εθελοντών.
Ο εγκεκριμένος (ανώτατος) προϋπολογισμός των Συνοδευτικών Μέτρων για τα
έτη 2015 και 2016 που θα υλοποιηθούν έως τις 31-12-2019 (φυσικό αντικείμενο)
σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. Δ13/οικ./39525/2150/17-7-2018 Υπουργική
Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης , ανέρχεται στο ποσό των €259.632,33 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
(δαπάνες 2018 12.820,00 € ), και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που συγχρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Οι δαπάνες που συνδέονται με τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν κατ’ αποκοπή
δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προμήθειας
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής.
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Το Σχέδιο Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα 2019» του ΤΕΒΑ στηρίζεται στη στρατηγική
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου
κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των ΟΤΑ Α΄
βαθμού, της Ιεράς Μητρόπολης των αρμοδίων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
(Ιατρική και Φαρμακευτική Σχολή, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία κ.ά.) και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (Τμήματα Περίθαλψης
και Κοινωνικής Μέριμνας, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας
κ.ά.), των αρμόδιων διευθύνσεων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Επιμελητηρίων, των Εργατικών Κέντρων, των
Πολιτιστικών Συλλόγων, των Συλλόγων Εργαζομένων, των Οργανώσεων Πολυτέκνων
και Τριτέκνων, του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου
Παίδων Πατρών, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, των φορέων
και συλλόγων των ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, των νομικών
προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ΠΔΕ, των Ιατρικών και Φαρμακευτικών Συλλόγων, των
εθελοντικών οργανώσεων και των Συλλόγων κοινωνικής υποστήριξης, των ΜΚΟ που
υλοποιούν συναφείς δράσεις, των αθλητικών σωματείων της περιφέρειας, κ.ά. με
στόχο τους ευρύτερους συνεργατικούς δεσμούς για την μείωση του κοινωνικού
αποκλεισμού των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας και την επίτευξη της
κοινωνικής συνοχής
Σε αυτά τα πλαίσια, είναι ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής
με στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που
αντιμετωπίζουν βασικά προβλήματα βιοπορισμού. Οι προτεινόμενες δράσεις
καλύπτουν πολύπλευρα θεματικά πεδία που αφορούν την ψυχοκοινωνική στήριξη των
απόρων με κοινή ενεργή συμμετοχή, συνεργασία των φορέων, συλλογική ευαισθησία
και αλληλεγγύη. Είναι απαραίτητη η υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της
φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής απομόνωσης, για την επανένταξη των
συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.
Επιπλέον, η ενεργοποίηση του εθελοντισμού αποτελεί προτεραιότητα στις δράσεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ αλλά και ευρύτερα, καθώς
συνενώνει την ατομική ανιδιοτέλεια με τη κοινωνική εμπιστοσύνη, τη συλλογική
ευημερία και συστήνει τη βάση της ενεργούς συμμετοχής (citizenship) στο κοινωνικό
γίγνεσθαι. Ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών που
απορρέουν από την εθελοντική δράση του. Ο εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός
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δείκτης του πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας. Ανάμεσα στις προτεινόμενες δράσεις
περιλαμβάνεται και η δημιουργία μητρώου – δικτύου εθελοντών για τις δράσεις του
ΤΕΒΑ, φυσικών και νομικών προσώπων, που δηλώνουν έμπρακτα την κοινωνική τους
ευαισθησία και την στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που αποτελούν οι
άποροι συμπολίτες, στις υφιστάμενες συνθήκες.
- Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί, η ΠΔΕ/ Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας θα υλοποιήσει: Συνοδευτικά μέτρα ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης σε όλη την Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, συνοδευτικά μέτρα που προάγουν
την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη, συνοδευτικά μέτρα που
υποστηρίζουν τη συμμετοχή των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ σε αθλητικές,
εκπαιδευτικές, δημιουργικές, κ.α. δραστηριότητες που συμβάλλουν στην
ψυχοκοινωνική τους στήριξη.
- Όλα τα Συνοδευτικά Μέτρα θα πραγματοποιηθούν σε κατάλληλους χώρους που
θα παραχωρήσουν οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης ή σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις που θα παραχωρήσουν λοιποί τοπικοί φορείς από τους οποίους
θα ζητηθεί συνεργασία.
- Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι απολύτως ενδεικτικοί και όχι εξαντλητικοί ή
περιοριστικοί. Μπορούν να συμμετέχουν υποστηρικτικά ή και με εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό ή και με άλλους τρόπους.
- Η ΠΔΕ/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αλλά και οι εταίροι της Κοινωνικής
Σύμπραξης θα μεριμνούν για την ευρεία δημοσιότητα κάθε δράσης (δελτίο
τύπου, ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και σε σημεία κοινού
ενδιαφέροντος, κ.α.). Η πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο
Συνοδευτικό Μέτρο θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τον χρόνο και τον
τόπο παραλαβής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.
- Μετά την επιλογή και την ενημέρωση των συμμετεχόντων-ωφελούμενων
ΤΕΒΑ, θα δημοσιευτούν στοιχεία για την έναρξη και υλοποίηση κάθε
Συνοδευτικού Μέτρου (δελτίο τύπου, ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα και σε σημεία κοινού ενδιαφέροντος, άμεση ειδοποίηση ωφελούμενων,
κ.α.). Κενές θέσεις από επιλεγέντες που δεν συμμετέχουν, θα καλυφθούν από
επιλαχόντες υποψηφίους.
- Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, αντίστοιχα θα τυποποιηθούν το πρόγραμμα
υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων, τα παρουσιολόγια συμμετοχής των
ωφελούμενων αλλά και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Συνοδευτικού
Μέτρου από τους ίδιους τους ωφελούμενους.
- Με βάση τα παραπάνω τεχνικά εργαλεία θα συνταχθούν Ενδιάμεση και Τελική
Έκθεση υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων με αναλυτικά (πραγματικά)
στοιχεία συμμετοχής των ωφελούμενων αλλά και αξιολόγησης των δράσεων
που πραγματοποιήθηκαν
- Η ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ θα μεριμνά για την ευρεία δημοσιότητα κάθε δράσης .
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- Με την αρθμ.127/8-8-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης των συνοδευτικών μέτρων για
τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και εγκρίθηκε η αναγκαιότητα
για την υλοποίηση τους καθώς και εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Αχαΐας για την υπογραφή συμβάσεων που θα προκύψουν. (ΑΔΑ:60ΡΥ7Λ6ΓΞΤ).
- Με την αριθμ. Δ13/οικ./39525/2150/17-7-2018 Υπουργική Απόφαση της
Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - Κ.Σ.
ΑΧΑΪΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000168) στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι
31/12/2019 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2020.
- Επειδή μέσα στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του σχεδίου δράσης των
συνοδευτικών μέτρων έτους 2018 για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μέχρι
τέλους 2018 δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν όλες οι αναφερόμενες δράσεις ,
θα πρέπει να επικαιροποιηθεί η απόφαση η αριθμ. 127/2018 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση σχεδίου δράσης
συνοδευτικών μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και να συνεχιστεί η
υλοποίηση τους το έτος 2019 και η δαπάνη να βαρύνει τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019.
- Ο σχεδιασμός που αφορά τα Συνοδευτικά Μέτρα που θα υλοποιήσει η ΠΔΕ/
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για το έτος 2019 στο πλαίσιο του της Πράξης µε
τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε κωδικό MIS 5000168, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ), αναφέρεται παρακάτω αναλυτικά.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι
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Την επικαιροποίηση για το έτος 2019 της αρίθμ. 127/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών
Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση
αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους» και:
Α. την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων μέχρι του ποσού 83.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως το ποσό
αυτό προκύπτει ως υπόλοιπο του συνόλου των Συνοδευτικών δράσεων για τους
ωφελούμενους ΤΕΒΑ που είχαν εγκριθεί στο Σχέδιο Δράσης Συνοδευτικών
Μέτρων του 2018 με την ανωτέρω απόφαση, και δεν έχουν υλοποιηθεί. Η δαπάνη
βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.
Β. την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή
συμβάσεων που θα προκύψουν».
Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν αποχωρήσει οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος και ο κ. Σπυρίδων Κοτοπούλης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο και τους
λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν
διαλογικής συζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει: Την επικαιροποίηση για το έτος 2019 της αριθμ. 127/2018 απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση Σχεδίου Δράσης των
Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και
έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους» και:
Α. Την αναγκαιότητα διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων
μέχρι του ποσού 83.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως το ποσό αυτό
προκύπτει ως υπόλοιπο του συνόλου των Συνοδευτικών δράσεων για τους
ωφελούμενους ΤΕΒΑ που είχαν εγκριθεί στο Σχέδιο Δράσης Συνοδευτικών
Μέτρων του 2018 με την ανωτέρω απόφαση, και δεν έχουν υλοποιηθεί,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2019.
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Σχέδιο Δράσης
Συνοδευτικά Μέτρα 2019

της Πράξης µε τίτλο
«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ»
κωδικός MIS 5000168
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)
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(ΣΜ-1). Δράσεις προώθησης του αθλητισμού σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας . Με
στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του αθλητισμού για την ψυχική και την σωματική
υγεία ενός ανθρώπου αλλά και την κοινωνική του ένταξη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας θα προχωρήσει στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για
την προώθηση του αθλητισμού στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ σε όλο τον νομό.
Ο αθλητισμός, περισσότερο από κάθε άλλη δραστηριότητα, αυξάνει τη φυσική κατάσταση
και ενισχύει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών. Τα οφέλη είναι πολλαπλά
καθώς πέραν της σωματικής ανάπτυξης, τα παιδιά και οι έφηβοι αισθάνονται ότι ανήκουν σε
μία ομάδα, μαθαίνουν και συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη, έρχονται σε επαφή με
κοινωνικές αξίες, καλλιεργούν την υπομονή και την επιμονή τους, επικεντρώνονται σε
επωφελείς δραστηριότητες, βελτιώνουν τις δεξιότητες τους και αξιοποιούν τον ελεύθερο
χρόνο τους μακριά από το άγχος. Ψυχαγωγούνται γνήσια και ταυτόχρονα αναπτύσσουν
αυτοσεβασμό. Με τη σωματική άσκηση τα παιδιά αποκτούν αγωνιστικότητα, αυτοκυριαρχία,
καλλιεργείται το θάρρος, η θέληση, η αποφασιστικότητα, η τόλμη για την αντιμετώπιση του
αθλητικού αγώνα και, κατ' επέκταση, της ζωής. Για την υλοποίηση των δράσεων προώθησης
του αθλητισμού που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο θα υπάρχει συνεργασία με τα σωματεία της
Αχαΐας που εκπροσωπούν όλα τα αθλήματα χωρίς αποκλεισμούς (ποδόσφαιρο, μπάσκετ,
ποδηλασία, κολύμβηση, πετοσφαίριση, κ.λπ.), την Ένωση Αθλητικών Σωματείων, την
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης
Αχαΐας, το ΣΕΓΑΣ, κ.α. φορείς του αθλητισμού που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα. Το
κόστος δαπάνης για όλες τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενεργοποίησης,
υποστήριξης της συμμετοχής, κ.α. του ΣΜ-1 στους δήμους της περιφερειακής ενότητας
Αχαΐας είναι 14.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό
02.01.071.9919.01.1281.
Ενδεικτικά στην Αχαΐα καταγράφονται περισσότερα από 70 σωματεία: Αίολος Πατρών, Α.Ο.
Άγιος Δημήτριος Πατρών, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως Πατρών, Α.Π.Σ. Αετός
Πατρών, Αθλητικός Σκοπευτικός Σύλλογος Αχαΐας, Α.Ε. Ακαδημία των Σπορ Πάτρας, Όμιλος
Αντισφαίρισης Πατρών, Α.Σ. Απόλλων Πατρών, Α.Σ. Απολλωνιάδα Πάτρας, Α.Π.Σ. Άρης
Πατρών, Αστέρας Πατρών, Α.Ο. Αστραπή Ψαροφαΐου, Ατρόμητος Αχαΐας, Α.Π.Σ. Ατρόμητος
Πατρών, Αχαϊκή Αθλητική Ένωση, Αχαϊκή Παλαίστρα, Α.Σ. Αχαιός 47, Α.Σ. Αχιλλέας
Καμαρών, Α.Ο. Αχιλλέας Πάτρας, Α.Ο. Γαλήνη Πατρών, Ν.Α.Ο. Δάφνη Αχαΐας, Α.Ο. Δάφνη
Πατρών, Α.Ο. Διαγόρας Βραχνέικων, Α.Ο. Διακοπτού, Α.Σ. Δίας Πατρών, Ε.Α. Πατρών,
Α.Π.Σ. Εθνικός Πατρών, Α.Π.Σ. Εθνικός Σαγέικων, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
Πατρών, Έσπερος Α.Ο.Π.Α., Α.Ο. Έσπερος Πατρών, Α.Π.Σ. Ζαβλάνι, Α.Σ. Ηρακλής Πατρών,
Α.Ο. Θρίαμβος Πατρών, Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών, ΙΊφιτος Πατρών, Α.Ο. Καζίνο Ρίο, Α.Γ.Σ.
Κεραυνός Αιγίου, Α.Σ. Λάδωνας, Π.Σ. Λευκός Αστέρας Πάτρας, Α.Σ. Μινώταυρος Πάτρας,
Ν.Ε. Πατρών, Ν.Ο. Πατρών, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών, Α.Ε.Π. Ολυμπιάς, Όμιλος
Σκοπευτών Πατρών, Α.Σ.Ε. Ορμή Πάτρας, Πάνθηρες Πατρών, Παμπατραϊκός Α.Ο.,
Παναιγιάλειος Γ.Σ., Παναχαϊκή Γ.Ε., Παναχαϊκή Γ.Ε. (ποδόσφαιρο), Ε.Α. Παραλίας, Α.Π.Σ.
Πάτριά, Πατραϊκός Όμιλος Φιλάθλων, Πατραϊκός Αθλητικός Όμιλος, Α.Π.Σ. Πατρεύς,
Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, Α.Ο. Πέλοπας Πατρών, Πετοσφαιρικός Όμιλος Πατρών,
Ποδηλατικός Σύλλογος Πατρών, Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Αγγλικής Παροικίας Πάτρας, Α.Ο.
Ποσειδώνας Πάτρας, Α.Σ. Προμηθέας Πατρών, Α.Ο. Σείριος Πατρών, Σεριφάτο Αιγίου, ΑΟ
Σκαγιοπούλειο Πάτρας, Σκακιστικός Όμιλος Πατρών, Σπόρτιγκ Πάτρας, Τριταιϊκός Α.Σ., Α.Ο.
Φοίνικας Πάτρας, Α.Π.Σ. Φωστήρας Οβρυάς, Α.Ο. Ψηλαλώνια. κ.α.
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(ΣΜ-2). Δράσεις για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για ενήλικες
και παιδιά με περιεχόμενο «Βασικές δεξιότητες Η/Υ και ασφάλεια στο διαδίκτυο». Με
στόχο την στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στις σύγχρονες συνθήκες που η
τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας θα προχωρήσει στην υλοποίηση ολοκληρωμένων
δράσεων με εκπαιδευτικό περιεχόμενο συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος για
τους υπολογιστές και το διαδίκτυο για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ σε όλο τον νομό.
Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο αποτελούν εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
στη καθημερινή μας ζωή. Η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών αυτών διαφοροποίησε αρκετές
παραμέτρους διαβίωσης. Εξαιτίας όμως των ανισοτήτων πρόσβασης στα διάφορα
τεχνολογικά μέσα, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο βαθμό γνώσης χειρισμού των νέων
εργαλείων μεταξύ των ατόμων. Το ψηφιακό χάσμα απασχολεί τις περισσότερες χώρες του
κόσμου οι οποίες προσπαθούν αν όχι να το εξαλείψουν, τουλάχιστον να το περιορίσουν. Τα
αίτια του τεχνολογικού ελλείμματος συνήθως έχουν να κάνουν με την ηλικία, το φύλο, την
εκπαίδευση, τον τόπο διαμονής αλλά και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες (έλλειψη
προσβασιμότητας σε κοινωνικά αγαθά λόγω χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου).. Το
σημαντικότερο αποτέλεσμα του φαινομένου είναι η δημιουργία ανισοτήτων στον χώρο της
εύρεσης εργασίας αλλά και σε επίπεδο καθημερινής διαβίωσης και κοινωνικής δικτύωσης,
καθώς οι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις
εξελίξεις στα διάφορα επίπεδα (π.χ. ενημέρωση – πληροφόρηση, συμμετοχή στα εργαλεία
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διευκολύνουν σημαντικά τον πολίτη, κ.α.). Λύση στο
φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού είναι η ίση ευκαιρία πρόσβασης σε ψηφιακά
εργαλεία και εξοπλισμό για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο αν εφαρμοστούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Την ανάγκη αυτή αναγνώρισε η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και προχώρησε στο σχεδιασμό
της δράσης που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και όφελος για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑ στα
πλαίσια των ισότιμων ευκαιριών και άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων.
Ακόμα μία παράμετρος που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η ασφάλεια
στο διαδίκτυο η προφύλαξη από την ηλεκτρονική απάτη, και η καταπολέμηση του
ηλεκτρονικού εκφοβισμού (cyber -bullying). Το διαδίκτυο έχει πάρα πολλές δυνατότητες
τις οποίες μπορούμε να ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε. Είτε χρησιμοποιούμε το
διαδίκτυο για ψυχαγωγία, είτε για μάθηση, είτε για επικοινωνία, έχουμε στα χέρια μας πολλά
εργαλεία και πηγές που μπορούν να μας προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες. Από μικρή
ηλικία τα παιδιά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και το θεωρούν ως μια αγαπημένη
απασχόλησή τους. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων του έχει ως
προϋπόθεση την ορθή χρήση του. Η άγνοια, αλλά και η έλλειψη δεξιοτήτων χρήσης των
νέων τεχνολογιών είναι δυνατό σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγήσουν σε άβολες
καταστάσεις ή ακόμη και σε κινδύνους. Σε μια προσπάθεια προστασίας της προσωπικής
ζωής, της μάθησης, του παιχνιδιού, των ηλεκτρονικών μας δεδομένων και στα πλαίσια μιας
ασφαλούς πλοήγησης στο Διαδίκτυο, στο πλαίσιο του προγράμματος θα εξεταστούν οι
βασικοί κανόνες ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, η ασφαλής αναζήτηση, ο
διαμοιρασμός αρχείων στο διαδίκτυο, τα προγράμματα προσβολής ενός Η/Υ, η αξιοπιστία
των δικτυακών πηγών.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τις
Διευθύνσεις της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Αχαΐας, του
Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού
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Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αχαΐας, τον
Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αχαΐας, το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ Αχαΐας, κ.α.
φορείς που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σεμιναριακού
τύπου, διαδραστικές παρουσιάσεις, προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης και αντιμετώπισης της
διαταραχής εθισμού των μαθητών στο διαδίκτυο, προγράμματα επιμόρφωσης γονέων ή και
εκπαιδευτικών, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κ.α. Το κόστος δαπάνης για όλες
τις δράσεις του ΣΜ-2 που αφορά σε ενήλικες και παιδιά είναι 5.500€ και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281.
(ΣΜ-3). Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για την ανάγκη πρόληψης της υγείας και προληπτικών
εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λοιπών δράσεων
πληροφόρησης – ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή διατροφή σε συνεργασία με την
Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και άλλους
φορείς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας θέλοντας να στηρίξει
Συλλόγους και Φορείς Υγείας και Πρόνοιας και παράλληλα να αναδείξει τη σημασία της
πρόληψης και της σωστής πληροφόρησης θα συνεργαστεί με την Κινητή Μονάδα της
Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και άλλους φορείς όπως το
Χαμόγελο του Παιδιού και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για προληπτικές
εξετάσεις, δράσεις ενημέρωσης και λοιπές δράσεις στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. Στο
πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί συνεργασία με τους Δήμους και τις
Δημοτικές Επιχειρήσεις, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Νοσοκομείο Παίδων
Καραμανδάνειο, της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ, το Νοσοκομείο
«Άγιος Ανδρέας», το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
(ΠΠΝΠ), το Χαμόγελο του Παιδιού, τα Κέντρα Υγείας της Αχαΐας, την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρεία, την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, την Εταιρεία Πρόληψης &
Προαγωγής Υγείας «Υγεία για Όλους», τους Συλλόγους, τους φορείς και τους εθελοντές, που
δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα. Ενδεικτικά:


Συμβουλευτικές Δράσεις και Εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής
για παιδιά σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, το Χαμόγελο του Παιδιού,
κ.α.
 Συμβουλευτική για την πρόληψη της Υγείας με Προληπτικές Οφθαλμολογικές
εξετάσεις για παιδιά και ενήλικες, σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική
του ΠΠΝΠ, κ.α.
 Συμβουλευτική Υποστήριξη για Πρόληψη -ενημέρωση και Προληπτικές
Δερματολογικές εξετάσεις για μελάνωμα και ιατρικές οδηγίες για προστασία από τον
ήλιο, σε συνεργασία με την Δερματολογική Κλινική του ΠΠΝΠ, κ.α.
 Συμβουλευτική για ασφαλή και ορθή παρακολούθηση Σακχάρου και Μετρήσεις
σακχάρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας
«ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων
με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), κ.α.
 Άλλες δράσεις πληροφόρησης συμβουλευτικής υποστήριξης και προληπτικές
εξετάσεις– με διανομή εντύπου ενημέρωσης για την σημασία πρόληψης στην
υγεία ως ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και προαγωγή της υγείας τους, αύξηση
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προσβασιμότητας σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) και μείωση του
αποκλεισμού των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ. Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του
ΣΜ- 3) που αφορά σε ενήλικες και παιδιά είναι 4.180,00€ και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281.
(ΣΜ-4). Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές
δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και
ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ: Οργάνωση παρουσιάσεων,
σεμιναρίων, εκθέσεων, διαδραστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και λοιπών δράσεων
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας
(Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή επιστημόνων,
ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών συλλόγων,
θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, δικτύων υπηρεσιών πρόληψης και
παρέμβασης, συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου
Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου Παίδων Καραμανδάνειο, του
Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών
επιχειρήσεων, των δομών της ΠΔΕ, κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του
ΣΜ-4 είναι 7.000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό
02.01.071.9919.01.1281. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω
θεματικούς άξονες και στοχεύει στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ
(οι τίτλοι των δράσεων είναι ενδεικτικοί):
1. Ενημέρωση, πρόληψη, φροντίδα, θεραπεία, συμβουλευτική καθοδήγηση και
παρέμβαση σε παιδοψυχιατρικά θέματα, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της
πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αντιμετώπισης/ θεραπείας στις
περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ή διάγνωση ψυχολογικών ή ψυχιατρικών
περιστατικών σε παιδιά και εφήβους. Η εξασφάλιση συνθηκών κοινωνικής ένταξης
και του βέλτιστου δυνατού επιπέδου διαβίωσης αποτελεί μείζον θέμα για τις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού.
2. Συμβουλευτική για Διαχείριση του άγχους και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,
με σκοπό την ενημέρωση για τα αγχώδη περιστατικά στη ζωή των παιδιών, των
εφήβων και των ενηλίκων, την παθολογία των διαταραχών, τις βασικές τεχνικές που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση και ανακούφιση από τις αγχώδεις
διαταραχές και τα συμπτώματα άγχους που χαρακτηρίζουν τον καθημερινό τρόπο
ζωής μας. τις παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης από τους ειδικούς επιστήμονες.
3. Ενδυνάμωση ψυχικής υγείας στις σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες, με σκοπό την
ενημέρωση και την στήριξη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ιδιαίτερα
απαιτητικών συνθηκών οικογενειακό, επαγγελματικό, προσωπικό, οικονομικό
επίπεδο και της πίεσης που οδηγεί σε διαταραχές υγείας και ομαλής διαβίωσης. Οι
ψυχολογικές επιπτώσεις που επέφερε η χρόνια οικονομική κρίσης βιβλιογραφικά
πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν οι ωφελούμενοι του
ΤΕΒΑ
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4. Υποστήριξη για Μείωση και Εξάλειψη του φαινομένου της Ενδοοικογενειακής βίας,
με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο κρίσιμα θέμα
της ενδοοικογενειακής βίας. Θα παρουσιαστούν οι βασικότερες θεωρητικές
προσεγγίσεις του φαινομένου και θα αναλυθούν οι μορφές κακοποίησης και
κακοποιητικών σχέσεων (σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική κακοποίηση,
παραμέληση παιδιού) αλλά και με ποιόν τρόπο οι ειδικοί κατανοούν και
αναγνωρίζουν τέτοιου είδους περιστατικά. Παράλληλα, θα αναφερθούν πρακτικές
αντιμετώπισης και συμβουλευτική μέσω φορέων, δικτύων και υποστηρικτικών δομών
αλλά και θεραπευτικών παρεμβάσεων στις οικογένειες.
5. Πρόληψη από τις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά αποτελούν μείζον
πρόβλημα υγείας στη σύγχρονη εποχή με σοβαρές επιπτώσεις στη νοσηρότητα, τη
θνησιμότητα (ειδικά των νέων), αλλά και με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές
προεκτάσεις. Τα τελευταία 40 χρόνια η χρήση ναρκωτικών ουσιών άρχισε να
εξαπλώνεται, ιδιαίτερα στο νεανικό πληθυσμό. Αναγνωρίζοντας τον τομέα της
πρόληψης ως τη σημαντικότερη παράμετρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος
της ουσιοεξάρτησης, η περιφερειακή ενότητα προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης
και επικοινωνίας για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στις έδρες των Δήμων της
Αχαΐας.
(ΣΜ-5). Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά
εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα
μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών : Οργάνωση
παρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, διαδραστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και λοιπών
δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της
Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή
επιστημόνων, ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών
συλλόγων, θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, δικτύων υπηρεσιών πρόληψης και
παρέμβασης, συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου
Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου Παίδων Καραμανδάνειο, του
Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών
επιχειρήσεων, των δομών της ΠΔΕ, κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του
ΣΜ-5 είναι 3.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό
02.01.071.9919.01.1281.. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω
θεματικούς άξονες και στοχεύει στη στήριξη των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των
δράσεων είναι ενδεικτικοί):
1. Πρώιμη ανίχνευση δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Δεδομένου ότι οι
μαθησιακές ελλείψεις, εμποδίζουν σημαντικά την μάθηση και την ψυχοκοινωνική
εξέλιξη του παιδιού, είναι σημαντικό για τα παιδιά των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, να
υλοποιηθούν δράσεις έγκαιρης παρέμβασης , αυτοεκτίμησης και εξασφάλισης
ισότιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών που θα αναστέλλουν διαγενεακές κοινωνικές
ανισότητες. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ημερίδες ή και θεματικά εργαστήρια ή και
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λοιπές ενέργειες ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με
τα κριτήρια και την ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και τη
διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών (όπως π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, κ.α.) σε
παιδιά και εφήβους.
2. Νοητική υστέρηση: διάγνωση, κοινωνική ενσωμάτωση και αυτονομία. Οι δράσεις
περιλαμβάνουν ημερίδες ή και θεματικά εργαστήρια ή και λοιπές ενέργειες
ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση και την ψυχοκοινωνική στήριξη των
ωφελούμενων για την αναγνώριση των συμπτωμάτων διαταραχών και συνδρόμων
αλλά και τη διαχείριση της νοητικής υστέρησης σε παιδιά και εφήβους σε όρους
κοινωνικής ενσωμάτωσης, αυτονομίας, προσαρμογής στο περιβάλλον.
(ΣΜ-6). Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές
δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης της υγείας των
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ: Οργάνωση παρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, διαδραστικών
εκδηλώσεων, ημερίδων και λοιπών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των
ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα,
Ερύμανθος), με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων,
επαγγελματιών υγείας, ιατρικών συλλόγων, θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής
πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας, συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης,
συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων γονέων και
κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου Παίδων Καραμανδάνειο, του Νοσοκομείου «Άγιος
Ανδρέας», του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»
(ΠΠΝΠ), κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για όλες τις δράσεις του ΣΜ-6 είναι 10.000€ και
θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281. Το
περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες και στοχεύει στη
στήριξη και πρόληψη της υγείας των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των δράσεων είναι
ενδεικτικοί):
1. Διατροφή, Άσκηση και Καρκίνος, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της
μεσογειακής διατροφής και της σωματικής άσκησης στην καθημερινότητά μας αλλά
και τους κινδύνους που ενέχουν κακές διατροφικές συνήθειες σε συνδυασμό με την
έλλειψη σωματικής άσκησης για την εμφάνιση διάφορων μορφών καρκίνου.
2. Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, με σκοπό την ενημέρωση των γυναικών αλλά
και του γενικού κοινού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης, την συμπτωματολογία και
την αναγνώριση των περιστατικών αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης και τις
δομές ψυχολογικής υποστήριξης. Η δράση ενδεχομένως να συνοδεύεται από κλινική
εξέταση του μαστού σε ωφελούμενες του ΤΕΒΑ.
3. Τα ρευματικά νοσήματα στα παιδιά και στους ενήλικες, με σκοπό την ενημέρωση
για τα ρευματικά νοσήματα, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία..
4. Ενημέρωση για ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιαγγειακές
παθήσεις, κ.α. ασθένειες που εμφανίζονται στη σύγχρονη εποχή σε παιδιά και
ενήλικες. Οι δράσεις για την ενημέρωση του κοινού θα εστιάζουν τόσο στην
πρόληψη όσο και στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αλλά και στη σύνδεση της
διατροφής με την καλή υγεία.
5. Πρόληψη για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, με σκοπό την ενημέρωση
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του κοινού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης, την συμπτωματολογία και την
αναγνώριση των περιστατικών αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης των
σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων.
(ΣΜ-7). Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές
δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την υγιεινή διατροφή και διαβίωση, τον
σχεδιασμό και τα αποτελέσματα του προγράμματος ΤΕΒΑ: Οργάνωση παρουσιάσεων,
σεμιναρίων, εκθέσεων, διαδραστικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων, ημερίδων και λοιπών
δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της
Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή
επιστημόνων, ιατρών, διατροφολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών συλλόγων,
συμβουλευτικών κέντρων, συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για
όλες τις δράσεις του ΣΜ-7 είναι 10.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με
κωδικό 02.01.071.9919.01.1281. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω
θεματικούς άξονες και στοχεύει στη στήριξη και υγιεινή διαβίωση των ωφελούμενων του
ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των δράσεων είναι ενδεικτικοί):
1. Συμβουλές υγιεινής διαβίωσης, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της διατροφής
και της σωματικής άσκησης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην υγιεινή
διαβίωση για παιδιά και ενήλικες.
2. Εκδηλώσεις – «ημέρες» αλληλεγγύης με την υποστήριξη και συνεργασία του
ΣΚΕΑΝΑ ΚΑΙ των καταστημάτων εστίασης - αναψυχής της Αχαΐας.
3. Ενημερωτικό φυλλάδιο για συμβουλές υγιεινής διατροφής, με σκοπό την ανάδειξη
της σημασίας της διατροφής, της σωματικής άσκησης και στην ενίσχυση γνώσεων
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην υγιεινή διαβίωση για παιδιά και ενήλικες
που είναι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ.
4. Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επικοινωνία, τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα
των Συνοδευτικών Μέτρων του προγράμματος ΤΕΒΑ.
5. Δράσεις επικοινωνίας στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα για τις αρχές και τα
Συνοδευτικά Μέτρα του προγράμματος ΤΕΒΑ.
(ΣΜ-8). Νομική συνδρομή σε ζητήματα χρεών, οφειλών, κ.λπ για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ
σε όλη την Π.Ε. Αχαΐας, με την υποστήριξη του Δικηγορικού Συλλόγου και λοιπών φορέων.
Στόχος είναι η ικανοποίηση των αιτημάτων των ωφελούμενων, η συμβουλευτική
καθοδήγηση και η διεκπεραίωση ρυθμίσεων οφειλών, η νομική συνδρομή σε ζητήματα
χρεών κ.λπ. Θα παρέχεται ηλεκτρονική και τηλεφωνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας αλλά και επιτόπου συνεργασία, εκπροσώπηση, κ.λπ. σε προκαθορισμένους
χρόνους για την εξέλιξη των υποθέσεων. Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του ΣΜ-8 είναι
5.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281.
(ΣΜ-9). Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και υποστήριξη συμμετοχής σε
αθλοπαιδείες: Οργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων και εκπαιδευτικών και
ψυχαγωγικών δράσεων στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα,
Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή δομών εκπαίδευσης και δημιουργικής
απασχόλησης, συμβουλευτικών κέντρων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων
της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, κ.α.
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φορέων. Το κόστος δαπάνης για όλες τις δράσεις του ΣΜ-9 είναι 19.000€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281. Το περιεχόμενο των
δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες και στοχεύει στη στήριξη των
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των δράσεων είναι ενδεικτικοί):
1. Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης (κεραμική, ζωγραφική, κατασκευές,
μαγειρική, κ.λπ.). Η δημιουργική απασχόληση μέσα από καινοτομικές παιδαγωγικές
μεθόδους, προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης. Μετέχουν σε μια σειρά από ατομικές και συλλογικές
δραστηριότητες που αναπτύσσουν τη φαντασία και τους επιτρέπουν πολύπλευρη
έκφραση μέσα από τον λόγο, την κίνηση, τη μουσική και το τραγούδι, τον
αυτοσχεδιασμό και την παντομίμα, την ενασχόληση με τα χρώματα, τα σχήματα και
τα άλλα στοιχεία των εικαστικών τεχνών. Η δημιουργική απασχόληση φέρνει τα
παιδιά σε καθημερινή επαφή με την τέχνη, με τον πολιτισμό και συμβάλει στην υγιή
τους ανάπτυξη.
2. Εκδηλώσεις – ψυχαγωγικές δράσεις. Η οργάνωση θεατρικών δρώμενων, εκθέσεων,
εκδηλώσεων, επισκέψεων, κ.α. αναπτύσσεται η πολιτισμική συνείδηση των παιδιών,
καλλιεργείται το αισθητικό τους κριτήριο και τους προσφέρεται η χαρά της
προσωπικής και συλλογικής δημιουργίας αλλά και συμμετοχής.
3. Συμμετοχή σε αθλοπαιδείες. Για την υλοποίηση των αθλητικών δράσεων του Σχεδίου
θα υπάρχει συνεργασία με τα σωματεία της Αχαΐας που εκπροσωπούν όλα τα
αθλήματα χωρίς αποκλεισμούς (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ποδηλασία, κολύμβηση,
πετοσφαίριση, κ.λπ.), την Ένωση Αθλητικών Σωματείων, την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Αχαΐας, την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας, το ΣΕΓΑΣ,
κ.α. φορείς του αθλητισμού που δραστηριοποιούνται στην Αχαΐα.
(ΣΜ-10).
Δράσεις υποστήριξης των ΑΜΕΑ με επίκεντρο την αυτόνομη διαβίωση, την
υγιεινή διατροφή, κ.α.: Οργάνωση δράσεων υποστήριξης στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας
(Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή επιστημόνων,
ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών συλλόγων,
θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου
Παίδων Καραμανδάνειο, του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για
όλες τις δράσεις του ΣΜ-10 είναι 6.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με
κωδικό 02.01.071.9919.01.1281.. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω
θεματικούς άξονες και στοχεύει στη στήριξη των ωφελούμενων ΑΜΕΑ του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι
των δράσεων είναι ενδεικτικοί):
1. Μαθήματα αυτόνομης διαβίωσης ΑΜΕΑ. Σε συνεργασία με την Κλινική
Αποκατάστασης Ασθενών με Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού Π.Γ.Ν.Π. οργάνωση
πιλοτικού προγράμματος υπό την μορφή μαθημάτων, βιωματικών σεμιναρίων σε
άτομα με αναπηρία με σκοπό την κατανόηση και εκτέλεση καθημερινών αναγκών
αυτόνομα και ανεξάρτητα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ατομική φροντίδα, την
αυτονομία, την μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον και την προφύλαξη από
κινδύνους. Τα μαθήματα αυτόνομης διαβίωσης και ψυχοκοινωνικής στήριξης δύναται
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να εξειδικευτούν και ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα των ωφελούμενων του
ΤΕΒΑ
2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκμάθησης φροντιστών ΑΜΕΑ. Πρωταρχικός στόχος του
έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού
προγράμματος εκμάθησης που θα απευθύνεται σε φροντιστές προκειμένου να
μπορέσουν να προωθήσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των νεαρών ατόμων με
κινητική και νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των νέων ανθρώπων με αναπηρίες.
3. Εκπαιδευτικό σεμινάριο γονέων, φροντιστών, δασκάλων και καθηγητών για θέματα
ΑΜΕΑ. Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βιωματικών
εργαστηρίων, σεμιναρίων επιμόρφωσης σε καθηγητές και εκπαιδευτικούς για θέματα
των ατόμων με αναπηρία και την προώθηση μίας «εικόνας» στους μαθητές που θα
βασίζεται στην γνώση και την ενημέρωση. Στα επιμορφωτικά προγράμματα που θα
διεξαχθούν σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να συμμετέχουν ως
εκπαιδευτές κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, νομικοί και άτομα με αναπηρία με
σκοπό την ενημέρωση των δασκάλων και καθηγητών.

Κωδικός
ΣΜ
ΣΜ-1
ΣΜ-2

ΣΜ-3

ΣΜ-4

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Περιγραφή
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ 2018 ΠΡΟΥΠ.2019
ΠΡΟΥΠ. €
€
€
Δράσεις προώθησης του αθλητισμού
σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
14.000,00 €
14.000,00 €
Αχαΐας
Δράσεις για τη διεξαγωγή
ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού
προγράμματος για ενήλικες και
5.500,00 €
5.500,00 €
παιδιά με περιεχόμενο «Βασικές
δεξιότητες Η/Υ και ασφάλεια στο
διαδίκτυο»
Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για την
ανάγκη πρόληψης της υγείας και
προληπτικών εξετάσεων στα πλαίσια
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
λοιπών δράσεων πληροφόρησης –
11.000,00 €
-6.820,00
4.180,00 €
ενημέρωσης με έμφαση στη σωστή
διατροφή σε συνεργασία με την
Κινητή Μονάδα της Διεύθυνσης
Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και άλλους φορείς.
Διαδραστικές παρουσιάσεις και
σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια,
ημερίδες και λοιπές δράσεις
12.000,00 €
-5000
7.000,00 €
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
για θέματα ψυχικής υγείας και
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ψυχοκοινωνικής στήριξης των
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ

ΣΜ-5

ΣΜ-6

ΣΜ-7

ΣΜ-8

ΣΜ-9
ΣΜ-10
ΣΥΝΟΛΟ

Διαδραστικές παρουσιάσεις και
σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική,
βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και
λοιπές δράσεις ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για θέματα
μαθησιακών δυσκολιών,
καταστάσεων μειονεξίας και άλλων
Διαδραστικές παρουσιάσεις και
σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια,
ημερίδες και λοιπές δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
για θέματα πρόληψης της υγείας των
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ
Διαδραστικές παρουσιάσεις και
σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια,
ημερίδες και λοιπές δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
για την υγιεινή διατροφή και
διαβίωση, τον σχεδιασμό και τα
αποτελέσματα του προγράμματος
ΤΕΒΑ
Νομική συνδρομή σε ζητήματα
χρεών, οφειλών, κ.λπ για τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ σε όλη
την Π.Ε. Αχαΐας
Δράσεις δημιουργικής απασχόλησης
για παιδιά και υποστήριξη
συμμετοχής σε αθλοπαιδείες
Δράσεις υποστήριξης των ΑΜΕΑ με
επίκεντρο την αυτόνομη διαβίωση,
την υγιεινή διατροφή, κ.α.

4.000,00 €

-1000

3.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

19.000,00 €

19.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

96.500,00 €

-12.820,00

83.680,00 €
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Β. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή συμβάσεων
που θα προκύψουν.
Λευκό ψήφισε η Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή ΠαρέμβασηΑντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Αικατερίνη Χαμηλάκη.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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