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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.
Πληροφ.
Τηλ.
Φαξ.

: Ελ. Βενιζέλου 34  
: 22 132  - Τρίπολη Αρκαδίας
: Ν. Σωτηρόπουλος
: 2713610218
: 2713610263 - 238

ΘΕΜΑ: «Απόφαση συγκρότησης κεντρικής επιτροπής επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ
στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  και  Οδηγίες  συγκρότησης  επιτροπών  ανά
Περιφερειακή ενότητα για την ορθή και ομαλή διανομή τροφίμων και ειδών στους
δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Έχοντας υπόψη 
1. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 131 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Πελοποννήσου».
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 197/2003) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 1064/Β΄) υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός
κοινωνικών συμπράξεωνγια την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος Ι. «Επι-
σιτιστικής  και  βασικής  Υλικής  Συνδρομής  για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)”
4. Την αριθ. Δ/26/οικ.54796/531/21-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4233/04-12-2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπο-
λογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Επισι-
τιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
για τους Απόρους»

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α΄. Συγκροτούμε κεντρική επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 α) τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο Παναγιώτη Νίκα ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του

τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας κο Δημήτρη Σχοινοχωρίτη, 

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κο Βασί-

λειο Διαμαντόπουλο με αναπληρωτή του τον αν. προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κο Σωτή-

ριο Καμαρινόπουλο, 

γ) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας κο Κωνσταντίνο Ψυχάρη, 

δ) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού κο Αριστοτέλη Γκανά, 
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ε) την υπεύθυνο έργου Π.Ε Αργολίδας κα Δεμελή Ελένη, αν. προϊσταμένη του τμήματος Κοι-

νωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Αργολίδας, 

ζ)  την  υπεύθυνο  έργου  Π.Ε.  Λακωνίας  κα  Παναγιώτα  Φλεβαράκη,  αν.  προϊσταμένη  της

Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λακωνίας και 

η) τον υπεύθυνο έργου Π.Ε.Μεσσηνίας κα Αικατερίνη Σπέντζουρα, προϊσταμένη της Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Μεσσηνίας.

-  Γραμματειακή υποστήριξη της άνω επιτροπής θα παρέχει ο αν. προϊστάμενος του τμήμα-

τος προαγωγής και πρόληψης υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας κος Νικόλαος Σωτηρόπουλος με

αναπληρωτή του την προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Δ/νσης Κοινωνικής Μέρι-

μνας, κα Δήμητρα Παπούλια.

- Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός της διανομής ειδών και τροφίμων ΤΕΒΑ, ο συντο-

νισμός των ανθρώπινων και υλικών μέσων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διανομής, η

παροχή οδηγιών στον ανάδοχο για τήρηση των συμβατικών όρων και αντίστοιχων οδηγιών προς την

επιτροπή ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που συγκροτείται σε κάθε Π.Ε. με βάση τις συνθήκες

που επικρατούν κάθε φορά και κάθε άλλη σχετική εκτίμηση για την πορεία του έργου και την ορθή

και λειτουργική εκτέλεσή του.

-  Η Επιτροπή επικουρικά και εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητά την υποστήριξη

των Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας.

Β΄. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Αργολίδας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, συγκροτείται τοπι-

κή επιτροπή αποτελούμενη από: 

α) τον εκάστοτε Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη, ως πρόεδρο 

β) τον προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. ή τον

ορισμένο ως υπεύθυνο του έργου

γ) έναν υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ειδικότητας

Γεωπόνου, 

δ) έναν υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. ειδικότητας

Κτηνιάτρου.

Τα μέλη και ο γραμματέας της τοπικής επιτροπής, ορίζονται με Απόφαση του πρόεδρου της,

χωρικού Αντιπεριφερειάρχη κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Έργο της Επιτροπής είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών που διανέμονται

από το ΤΕΒΑ, η εποπτεία για την υλοποίηση και καλή εκτέλεση του έργου και η σύνταξη έκθεσης με

τις παρατηρήσεις τους.

Γ΄. Επιπρόσθετα,  για  την ορθή  και  ομαλή ροή της  διανομής  με συνθήκες  σεβασμού στις

ανάγκες των δικαιούχων, δέον είναι να τηρούνται τα κάτωθι:
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- Η ημερομηνία διανομής των τροφίμων και ειδών ΤΕΒΑ να καθορίζεται ένα μήνα τουλάχιστον

πριν την κάθε διανομή (Κεντρική Επιτροπή).

- Να επικαιροποιούνται τακτικά οι καταστάσεις με τους δικαιούχους και σε κάθε περίπτωση πριν

από κάθε διανομή (Τοπική Επιτροπή).

- Οι δικαιούχοι να ενημερώνονται με sms έγκαιρα πριν από κάθε διανομή (Τοπική Επιτροπή)

- Η διανομή να γίνεται ει δυνατόν κατ’ οίκον, ο σχεδιασμός της να γίνεται από την Κεντρική Επι-

τροπή και η υλοποίησή της από την Τοπική Επιτροπή.

- Το χρονικό διάστημα διανομής να είναι τουλάχιστον πέντε ημέρες σε κάθε Π.Ε. (Κεντρική Επι-

τροπή)

- Πριν τη διανομή ο ανάδοχος να παραδίδει δείγμα των προς διανομή τροφίμων και ειδών στην Κε-

ντρική Επιτροπή. Το δείγμα να φωτογραφίζεται και να αποστέλλεται στις επιτροπές ποιοτικής και

ποσοτικής παραλαβής στις Περιφερειακές Ενότητες για να το λαμβάνουν υπόψη τους.

- Να αναπτύσσεται συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (Τοπική Επιτροπή).

- Οι χώροι που διαθέτει ο ανάδοχος για μεταφόρτωση των ειδών και τροφίμων να είναι κατάλληλα

εξοπλισμένος με ψυγεία, για τη συντήρηση των προϊόντων, ιδίως των νωπών (Τοπική Επιτροπή).

- Για τα αδιάθετα προϊόντα να λαμβάνονται υπόψη οι αναγκες ιδρυμάτων, δομών κλπ. (Τοπική

Επιτροπή).

- Να υποβάλεται απολογισμός από την Τοπική Επιτροπή προς την Κεντρική Επιτροπή, εντός δέκα

(10) ημερών, για την πορεία της διανομής με διορθωτικές παρατηρήσεις και προτάσεις για επίλυ-

ση ζητημάτων σε επόμενη διανομή.

- Να υπάρξει άμεσα συντονισμένη προσπάθεια για την ένταξη των Δήμων των Π.Ε. Αρκαδίας και

Κορινθίας στο γενικό σχεδιασμό ΤΕΒΑ της Περιφέρειας (Κεντρική Επιτροπή).

                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας
3. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε Περιφέρειας Πελοποννήσου
4. Δημάρχους Περιφέρειας Πελοποννήσου
5. Προϊστάμενο Γ. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας
6. Προϊσταμένη Γ. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
7. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα)
8. Προϊσταμένους Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

   Π.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου
9. Μέλη της Επιτροπής και Γραμματεία
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