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ΕΚΘΕΣΗ
Για την υλοποίηση του έργου:
«Παροχή έκτακτης βοήθειας για την αγορά τροφίμων
σε νοικοκυριά που περιήλθαν σε ανάγκη
εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID 19
και τα οποία δεν λαμβάνουν
κρατική παροχή ή ανάλογη παροχή από άλλο κοινωνικό πρόγραμμα»
Προϋπολογισμός έργου: 500.000,00€
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Περιγραφή του έργου
Στα πλαίσια του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 οι Περιφέρειες ασκούν
αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια το παιδί
τους ηλικιωμένους άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες
καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην οικονομική και οικονομική
στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τα μέτρα
προάσπισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας που έλαβε και λαμβάνει η
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού προκύπτει η
ανάγκη στήριξης ομάδων του πληθυσμού που διαβιεί σε περιοχές της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και οι οποίες βρέθηκαν σε ανάγκη εξαιτίας των
μέτρων αυτών.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και
ενόψει των εορτών του Πάσχα προτίθεται να υλοποιήσει έργο με τίτλο
«Παροχή έκτακτης βοήθειας για την αγορά τροφίμων σε νοικοκυριά που
περιήλθαν σε ανάγκη εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του
COVID 19 και τα οποία δεν λαμβάνουν κρατική παροχή ή ανάλογη παροχή
από άλλο κοινωνικό πρόγραμμα» με προϋπολογισμό 500.000€.
Ομάδα στόχος του έργου – τρόπος παροχής της βοήθειας
Η έκτακτη βοήθεια παροχής τροφίμων θα παρασχεθεί μέσω
προπληρωμένων καρτών σε 2000 νοικοκυριά - οικογένειες και μεμονωμένα άτομα που
διαβιούν σε περιοχές της Περιφέρειας – τα οποία εξαιτίας της λήψης μέτρων για τη
αντιμετώπιση της διασποράς του COVID 19 περιήλθαν σε κατάσταση ανάγκης.
Πεδίο εφαρμογής του έργου
Πεδίο Εφαρμογής του έργου είναι όλη η Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα
οι περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας και
Μεσσηνίας.
Συντονισμός Διαχείριση και διοικητική υποστήριξη του έργου
Για το συντονισμό, διαχείριση και διοικητική υποστήριξη του έργου η Γενική Δ/νση
Εσωτερικής Λειτουργίας και η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Περιφέρειας δια των αρμοδίων Δ/νσεων :
 Δ/νσης Οικονομικού έδρας της Περιφέρειας
 Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Αργολίδας Αρκαδίας Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας.
θα συνεργαστούν για την υλοποίηση του έργου .
Ειδικότερα:
Α. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
 προβαίνουν στη σύνταξη καταστάσεων δικαιούχων της ομάδας στόχου με τα
στοιχεία των δικαιούχων και το ποσοτικοποιημένο δικαίωμα, για κάθε
νοικοκυριό ανάλογα με τον αριθμό μελών.
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 αποστέλλουν τις καταστάσεις στη Δ/νση Οικονομικού της έδρας της
Περιφέρειας υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο/η της Δ/νσης και έναν
υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
Δικαιολογητικά:
Τα δικαιολογητικά που ζητούνται από κάθε ωφελούμενο νοικοκυριό είναι τα εξής:
- Υποβολή αίτησης από τον /την επικεφαλή κάθε νοικοκυριού στην οποία
αναγράφεται η ανάγκη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
- Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του Δικαιούχου ή διαβατηρίου σε
ισχύ καθώς και άδειας διαμονής σε ισχύ
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
- Υπεύθυνη δήλωση μη κρατικής παροχής και μη ένταξης σε άλλο αντίστοιχο
πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα και σε περίπτωση ένταξης σε
άλλο πρόγραμμα.
- Ότι άλλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον έλεγχο για την εγκυρότητα των
υποβαλλόμενων στοιχείων του Δικαιούχου.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας θα υποστηρίζουν τους δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις και να
συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το ποσοτικοποιημένο δικαίωμα ανά ωφελούμενο νοικοκυριό θα ανέρχεται έως τα
80€ το οποίο θα προσαυξάνεται με 20€ για κάθε μέλος του Δικαιούχου (είτε
πρόκειται για μέλος της πυρηνικής οικογένειας, είτε για μέλος της εκτεταμένης
οικογένειας του ωφελούμενου νοικοκυριού) με μέγιστο συνολικό ποσό παροχής έως
τα 250€ για δικαιούχους με πολυμελείς οικογένειες και λοιπά μέλη.
Παραδείγματα:
α)Νοικοκυριό ως μεμονωμένο άτομο = 80€
β ) Ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό μ ε τ ο ν ε π ι κ ε φ α λ ή κ αι μ έ λ η 4 ά τ ο μ α ( σ ύ ζ υ γ ο ς , 2 π α ι δι ά κ α ι π απ π ο ύ ς ) δ ι κ αι ο ύ τ α ι
παροχή: Επικεφαλής =80€+ 4Χ20 μέλη =160€.

Β.

Η Δ/νση Οικονομικού:
-

Προετοιμάζει και διενεργεί την προμήθεια προπληρωμένων καρτών σύμφωνα
με το ποσοτικοποιημένο δικαίωμα κάθε νοικοκυριού από τους ήδη
συνεργαζόμενους με την Περιφέρεια Πελοποννήσου Τραπεζικούς Οργανισμούς.
Καλεί τους δικαιούχους και παραδίδει την προπληρωμένη κάρτα με απόδειξη
παράδοσης παραλαβής.
Υλοποιεί κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του
οικονομικού αντικειμένου του έργου

Η επιλογή της προπληρωμένης κάρτας γίνετα ι
- λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του COVID 19 για την αποφυγή συναθροίσεων
και συγχρωτισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού
Περιεχομένου.
- Διαφυλάσσεται η αξιοπρέπεια και η αυτονομία των δικαιούχων. Ο δικαιούχος
συμμετέχει σε κοινωνικές διαδικασίες της αγοράς και έχει τη δυνατότητα της
επιλογής των ειδών που έχει ανάγκη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ενισχύεται
η ψυχοκοινωνική κατάσταση του ατόμου.
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Αριθμός νοικοκυριών και κατανομή προϋπολογισμού ανά περιφερειακή ενότητα
Με βάση των πληθυσμό ανά Περιφερειακή Ενότητα ο προϋπολογισμός του
έργου κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής :
Περιφερειακή
Ενότητα
Αργολίδας
Αρκαδίας
Κορινθίας
Λακωνίας
Μεσσηνίας
ΣΥΝΟΛΟ

Πληθυσμός1
Περιφερειακής
Ενότητας
98554
90943
145059
89145
161288
584989

Ενδεικτικός αριθμός
Νοικοκυριών ανά
Περιφερειακή Ενότητα
300
300
500
300
600
2000

Ενδεικτική κατανομή του
ποσού των 500.000,00€ ανά
Περιφερειακή Ενότητα
75.000
75.000
125.000
75.000
150.000
500.000

Με βάση τα αιτήματα των δικαιούμενων νοικοκυριών και του αριθμού των μελών
τους, ενδέχεται να μεταβληθεί ο αριθμός των νοικοκυριών και η κατανομή του ποσού
ανά περιφερειακή ενότητα.
Διάρκεια παροχής
Η παροχή προς τους Δικαιούχους είναι άπαξ.
Απολογισμός έργου
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού έδρας μετά την υλοποίηση του έργου
συντάσσει απολογισμό και τον υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ Απογραφής πληθυσμού 2011 ΦΕΚ 699/Β/2014
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