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ΕΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΟΟΝΝ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ  
 
Πρός 
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί  
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
 
 
Θέμα :  «Περί τοῦ Ἐπιχειρησιακοῦ Προγράμματος ἐπισιτιστικῆς καί βασικῆς ὑλικῆς 

συνδρομῆς πρός ἀπόρους 2015 - 2020» 
 
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου, τῆς 10ης μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 

45/3.12.2014 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποι-

ίας, ἔχοντες δέ ὑπ’ ὄψιν τήν 5030/2376/20.10.2014 Συνοδικήν Ἀπόφασιν, ληφθεῖσαν 

τήν 15ην μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., καί τά ἐδάφια ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ καί θ΄ αὐτῆς, περί τῶν 

ἁρμοδιοτήτων τοῦ Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί 

Εὐποιίας, ἀποστέλλομεν πρός ἐνημέρωσιν ὑμῶν τό κάτωθι Πρόγραμμα Ἐπισιτιστι-

κῆς Βοηθείας.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΟΥΣ 2015-2020 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD) 

 



Ἀναμένεται σύντομα ἡ ἔναρξη τοῦ Ἐπιχειρησιακοῦ Προγράμματος «Ἐπισιτι-
στική καί Βασική Ὑλική Συνδρομή πρός Ἀπόρους 2015-2020».  Τό πρόγραμμα θά 
ἔχει συνολικό προϋπολογισμό 330 ἑκατ. Εὐρώ καί ἀναμένεται νά κατανεμηθεῖ ἀνά-
λογα μέ τόν πληθυσμό κάθε Περιφερειακῆς Ἑνότητας. Σέ κάθε Περιφερειακή Ἑνό-
τητα θά δημιουργηθεῖ Κοινωνική Σύμπραξη, ἡ ὁποία θά ὑλοποιήσει τό Πρόγραμμα.  
Τό Πρόγραμμα ἔχει ὑποβληθεῖ ἀπό τίς Ἑλληνικές Ἀρχές γιά ἔγκριση στήν Εὐρωπα-
ϊκή Ἐπιτροπή καί ἀναμένεται νά ξεκινήσει ἀρχές τοῦ 2015 μέ τή δημιουργία τῶν 
Κοινωνικῶν Συμπράξεων (Κ.Σ.).

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν καί κάθε Ἱερά Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος ἔχει τό δικαίωμα συμμετοχῆς στήν Κοινωνική Σύμπραξη ἤ ἀκόμη καί νά 

ἀποτελέσει τόν συντονιστή τῆς Κοινωνικῆς Σύμπραξης, πού θά εἶναι ὁ δικαιοῦχος 

τοῦ Προγράμματος γιά τήν Περιφερειακή Ἑνότητα.  Γιά τόν λόγο αὐτό, κατωτέρω 

ἐπισυνάπτονται λεπτομέρειες σχετικά μέ τό Πρόγραμμα γιά τήν καλύτερη προετοι-

μασία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τῶν ὑποκειμέ-

νων των ἱδρυμάτων, ἐνοριῶν καί, ἐνδεχομένως, Μ.Κ.Ο καί πρός ἔναρξη διαλόγου 

μέ ἄλλους ἐνδεχομένως φορεῖς πού δύνανται νά συμμετάσχουν στήν Κοινωνική 

Σύμπραξη, ἔτσι ὥστε νά καλύπτονται οἱ ἀνάγκες τῶν ὠφελούμενων σέ κάθε Περι-

φερειακή Ἑνότητα. 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

 

Παροχή Ὑλικῆς Βοήθειας 

• Τρόφιμα (φρέσκα τρόφιμα, ἕτοιμα γεύματα καί βρεφικές τροφές) 

• Εἴδη καθαρισμοῦ / προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί ρουχισμός 

• Παιδικά / σχολικά εἴδη 

 

Συνοδευτικές Δράσεις 

• Ἀντιμετώπιση κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ ἤ ἐκτάκτων ἀναγκῶν (π.χ. συμβουλές 

γιά οἰκογενειακή / οἰκονομική διαχείριση, ἰσορροπημένη διατροφή, κοινωνική ἔν-

ταξη παιδιῶν, κ.ἄ.) 

• Ὑπηρεσίες κοινωνικοποίησης τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας (παιδιῶν καί γονέων) 

συμπληρωματικές πρός ἐκεῖνες πού παρέχονται ἀπό τό ΕΣΠΑ 2014 – 2020 



 

Τεχνική Ὑποστήριξη 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Κατηγορία Ὁμάδες Στόχου 

Ποσά  

(ἐνδεικτικά 

σέ € ἑκ.) 

Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων 

τροφίμων, ἑτοίμων γευμάτων καί βρεφικῶν 

τροφῶν) 

Οἰκογένειες μέ παιδιά / 

ἄστεγοι 
274,0 

Εἴδη καθαρισμοῦ / προσωπικῆς ὑγιεινῆς & 

Ρουχισμός 

Οἰκογένειες μέ παιδιά / 

ἄστεγοι 
12,0 

Παιδικά / Σχολικά Εἴδη Παιδιά 35,0 

Τεχνική Βοήθεια 
Δ.Α. / Δικαιούχοι / 

Κοινων. Συμπράξεις 
9,0 

Σύνολο 330,0 

ἐκ τῶν ὁποίων Συνοδευτικά Μέτρα 16,0 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

• Γενική ὁμάδα στόχου: Οἱ Δικαιοῦχοι τοῦ «Ἐλάχιστου Κοινωνικοῦ Εἰσο-

δήματος» 

• Ἐξειδίκευση/Ἔμφαση ἀνά κατηγορία ὑλικῆς συνδρομῆς σέ οἰκογένειες 

μέ παιδιά (ἔμφαση σέ μονογονεϊκές / πολυμελεῖς) καί ἄστεγοι 

Εἰδικότερα, τό «Ἐπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ἐπισιτιστικῆς καί Βασικῆς Ὑλικῆς Συν-

δρομῆς πρός Ἀπόρους» (ΕΠ-Ι) στοχεύει στήν ἀντιμετώπιση τοῦ «χάσματος» τῆς 

φτώχειας, δηλαδή στήν ἀκραία φτώχεια, καθώς καί στήν παιδική φτώχεια, δίδον-

τας ἔμφαση στίς ἀκόλουθες ἀναλυτικές κατηγορίες νοικοκυριῶν (ὠφελούμενοι): 

• Φτωχά νοικοκυριά πού διαβιοῦν σέ καθεστώς φτώχειας, ἤ ἀκραίας φτώχειας 

ἤ κινδύνου φτώχειας. 



• Νοικοκυριά μέ παιδιά, καί ἰδιαιτέρως τά μονογονεϊκά καί τρίτεκνα/πολύτε-

κνα, νοικοκυριά τά ὁποῖα πλήττονται περισσότερο ἀπό συνθῆκες ἀποστέρη-

σης.  

• Πολυμελεῖς Οἰκογένειες. 

• Νοικοκυριά χωρίς κανένα ἐργαζόμενο καί ἰδίως νοικοκυριά μέ παιδιά, ὥστε 

παράλληλα νά ἀντιμετωπισθεῖ τό φαινόμενο τῆς παιδικῆς φτώχειας. 

• Νοικοκυριά μέ χαμηλή καί πολύ χαμηλή ἔνταση ἐργασίας ἤ / καί νοικοκυριά 

μέ ἀνασφάλιστους γονεῖς καί, μεταξύ αὐτῶν, μονογονεϊκά καί πολυμελῆ 

νοικοκυριά, ἤ / καί φτωχά νοικοκυριά μέ δαπάνες στέγασης, τά ὁποῖα ἐμφα-

νίζουν ἰδιαίτερα ὑψηλή παιδική φτώχεια.  

• Φτωχά νοικοκυριά μέ χαμηλό ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης τῶν γονέων. 

• Ἰδιαίτερη ἀντιμετώπιση τῆς φτώχειας τῶν παιδιῶν καί, ἰδιαίτερα ἐκείνων 

πού διαβιοῦν σέ νοικοκυριά μέ τά ἀναφερθέντα χαρακτηριστικά, μέ ἔμφαση 

στά βρέφη καί στά νήπια (ἡλικίας 0 – 6 ἐτῶν) ἤ / καί ἔχουν μεταναστευτικό ὑ-

πόβαθρο ἤ / καί ἐντάσσονται σέ μειονότητες ἤ / καί περιθωριοποιημένες κοι-

νότητες.  

• Συνακόλουθα, ἰδιαίτερη στόχευση δίδεται στίς ἔγκυες μητέρες καί σέ ἐκεῖνες 

πού ἔχουν μόλις γεννήσει. Στά Συστήματα Διανομῆς τοῦ ΕΠ-Ι ἕνα μεγάλο 

μέρος ἀφιερώνεται γιά τή στήριξη βρεφῶν καί νηπίων, τόσο σέ ἀτομικό ὅσο 

καί  σέ οἰκογενειακό ἐπίπεδο. 

• Μέλη τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν νοικοκυριῶν μέ ἀναπηρία (ΑΜΕΑ). 

• Ἡλικιωμένοι πού ἀποτελοῦν μέλη ἤ φιλοξενοῦνται στά φτωχά νοικοκυριά 

τά ὁποῖα ἐμπίπτουν στίς παραπάνω κατηγορίες. 

 

ΔΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

• Τό Πρόγραμμα ὑλοποιεῖται ἀπό ΜΙΑ μόνο Κοινωνική Σύμπραξη ἀνά Περι-

φερειακή Ἑνότητα. 

• Τό Πρόγραμμα ἀφορᾶ σέ Κοινωνικές Συμπράξεις Ἐπιπέδου Περιφερειακῆς 

Ἑνότητας μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν κοινωνικῶν ἑταίρων (Δῆμοι, ΜΚΟ, 

Ἐκκλησία, κ.ἄ.).  



• Ἡ Κοινωνική Σύμπραξη θά γίνει στό 3ο στάδιο τῆς διαβούλευσης, ἀφοῦ ἀκο-

λουθήσει ἐνημέρωση τῶν κυρίων φορέων (ἡ συνολική διάρκεια εἶναι τρεῖς 

μήνες). 

• Ὁ δικαιοῦχος ὅμως εἶναι ἕνας γιά κάθε Κοινωνική Σύμπραξη. 

• Ἡ διαχειριστική ἀρχή γιά τό ὅλο πρόγραμμα εἶναι τό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο 

Ἐργασίας καί Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ (ΕΙΕΑΔ). 

• Οἱ ἐπιλέξιμες δαπάνες εἶναι κατά κύριο λόγο ἀγαθά καί ἕνα πολύ μικρό πο-

σοστό (5 %) τεχνική βοήθεια. 

• Οἱ ὠφελούμενοι θά προκύψουν σέ κάθε Περιφερειακή Ἑνότητα μετά ἀπό αἴ-

τησή τους σέ Εἰδικό Σύστημα τοῦ Ὑπουργείου. Ἐπίσης μπορεῖ ἡ Κοινωνική 

Σύμπραξη νά εἰσηγηθεῖ γιά ἄτομα ἤ οἰκογένειες. 

• Τό πρόγραμμα θά ἀρχίσει νά ὑλοποεῖται τό πρῶτο ἑξάμηνο 2015 καί εἶναι δι-

άρκειας 6 ἐτῶν. 

 

Μέ βάση τά παραπάνω γιά ὅλη τήν ἐπικράτεια: 

 

• Θά δημιουργηθοῦν τόσες συμπράξεις ὅσες εἶναι καί οἱ Περιφερειακές Ἑνότη-

τες. 

• Γιά τέσσερις συμπράξεις ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή θά δύναται νά ἀναλάβει τόν 

ρόλο τοῦ συντονιστῆ, μετά καί τή σύμφωνη γνώμη τῶν ὑπολοίπων ἐμπλεκο-

μένων Ἱερῶν Μητροπόλεων. 

• Γιά τίς ὑπόλοιπες πρέπει νά ἀποφασισθεῖ, ἀπό κοινοῦ καί γιά κάθε Περιφε-

ρειακή Ἑνότητα, ὁ συντονιστής. Σέ ὁρισμένες ἀπό αὐτές μπορεῖ νά συμμετά-

σχει καί ἡ ΜΚΟ «Ἀποστολή», ΜΟΝΟΝ ἐάν αὐτό ζητηθεῖ ἀπό τίς κατά τό-

πους Ἱερές Μητροπόλεις, καί μόνον παρέχοντας συμβουλές. Μέ τά μέχρι σή-

μερα δεδομένα, δέν μπορεῖ νά εἶναι πλῆρες μέλος τῆς Κοινοπραξίας.  

 

Προτείνονται οἱ ἀκόλουθες ἐνέργειες γιά τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν 

καί γιά  κάθε Ἱερά Μητρόπολη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος : 

 



• Ἄμεσα νά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες συνεννοήσεις σέ ἐπίπεδο Περιφερειακῆς Ἑ-

νότητας, ὥστε, ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις, 

νά συμμετάσχουν καί ἄλλοι φορεῖς, οἱ ὁποῖοι θά ἐξασφαλίζουν τούς τελικά 

ὠφελούμενους.  

• Νά διερευνηθεῖ ἐσωτερικά στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποιές Ἱερές Μητρο-

πόλεις καί ποιό πρόσωπο θά μπορέσει νά διαδραματίσει τόν ρόλο τοῦ συντο-

νιστῆ. Τονίζεται ὅτι δέν εἶναι εὔκολο σέ κάθε Περιφερειακή Ἑνότητα νά γίνει 

αὐτό, ἰδιαίτερα ὅταν ὑπάρχουν περισσότερες ἀπό δύο Ἱερές Μητροπόλεις. 

• Νά ἀποφασισθοῦν τά πρόσωπα γιά κάθε Κοινωνική Σύμπραξη πού θά ἡγη-

θεῖ τῆς προσπάθειας. 

• Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς 

Προνοίας καί Εὐποιίας, θά σᾶς πληροφορεῖ σχετικά μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ προ-

γράμματος (τά ὑπεύθυνα πρόσωπα), ἐνῶ τά τυπικά ἔγγραφα τά ὁποῖα θά 

δημιουργηθοῦν (ὑποδείγματα τεχνικῶν δελτίων, κ.ἄ.) γιά τόν Κεντρικό Το-

μέα τῆς Ἀττικῆς θά μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ὑποδείγματα καί ἐφ’ 

ὅσον τό ἐπιθυμοῦν, ἀπό ὅλους, γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ ὑλοποίηση τῶν ἐπί μέ-

ρους ἔργων. 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Τό κείμενο τοῦ Προγράμματος,«Ἐπισιτιστική καί Βασική 

Ὑλική Συνδρομή πρός Ἀπόρους 2015-2020», εἶναι σέ διαβούλευση στό δια-

δίκτυο, ἀλλά καί στίς εὐρύτερες κοινωνικές ὁμάδες, καί ἐνδέχεται νά ὑ-

ποστεῖ διορθώσεις καί βελτιώσεις. 

 

Γιά περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νά ἀπευθύνεσθε στόν Γραμματέα τῆς 

Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς  Προνοίας καί Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Πα-

νοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. κ. Νικόδημο Φαρμάκη, τηλ. 210-7272274, φάξ: 210-7272280, e-

mail: sekpe@ ierasynodos.gr. Νεώτερες πληροφορίες σχετικά μέ τό πρόγραμμα θά ἀ-

ναρτῶνται στό δικτυακό τόπο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικῆς Προνοίας καί 

Εὐποιίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου:  http:// www.sekpe.org. 

 

mailto:sekpe@ierasynodos.gr
http://www.sekpe.org/


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 

 
 
 

 
† Ὁ  Μεθώνης  Κλήμης  

 

 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: 
Συνοδική Ἐπιτροπή 
Κοινωνικῆς Προνοίας καί Εὐποιίας 
Παρ’ ἡμῖν 
 


