
 
 

1 
 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθμ.  10/30-6-2020  Πρακτικό Συνεδρίασης 
Του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019  πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76,  συνήλθε σε τακτική –
μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις τριάντα (30) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 
12.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.792777/1425/24-6-2020, Πρόσκλησης του Προέδρου του 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :  
Α.   Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου  
Β.  1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
      2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
      3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ. 
Γ.  1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας 
     2. Πιτούλης Θωμάς,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας 
     3. Σιαράβας Κωνσταντίνος,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος),  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ.  1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
1.Κατέρης Ιωάννης  2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4.Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα 
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος 
(Μάκης) 12. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13.Παπαχρήστου Βασίλειος 14.Λαζάνης  Χαρίλαος (Χάρης)  15.Καλούδης Βασίλειος 
16.Σπυρέλης Μιχαήλ  17.Ματσίρας Χρήστος  18.Γκούμας Αχιλλέας 19. Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψας Γεώργιος 21.Λέκκα Χριστίνα 
22.Κορωναίος Θεόδωρος 23.Νάνος Ευστάθιος 24.Ριζόπουλος Σπυρίδων 25.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)  26.Δημητρίου Δημήτριος 
27.Κιτσανού Μαργαρίτα 28.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 29.Φραγκούλης Παύλος  30.Πρέντζας Γεώργιος 31.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 
32.Κωτσαντής Κωνσταντίνος 33.Ζήκος Νικόλαος 34.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος 35.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)   
 
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 1.Τρομπούκης Δημήτριος 2.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) και 3.Αναγνώστου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου και Αργυρώ 
Παππά 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,  Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 
      

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
               Θέμα 1ο 

                                 ======== 
Έγκριση επικαιροποίησης της ΑΥΙΜ (Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα) του Υποέργου 91) της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Κοινωνικής Ένταξης και Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060, ύστερα από την υπογραφή των συμβάσεων ΙΔΧ και 

εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια έως την ολοκλήρωση του Έργου 

Το Περιφερειακό  Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του  Συντονιστή 

Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας 

3. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-

4-2011 – τ. Β΄)  
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4. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 78662/2281/23-6-2020  επί του θέματος εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, όπως κατατέθηκε 

στο Συμβούλιο  (Α.Π./Π.Σ.78767/1418) (συνημμένα με α/α: 49 στο φάκελο 1/2020 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του 

Π.Σ.), με επισυναπτόμενη την αριθμ. πρωτ. οικ. 78658/2280/23-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ6Τ7Λ9-ΔΨΛ) επικαιροποίηση απόφασης 

υλοποίησης υποέργου με Ίδια Μέσα   

5. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη και των παρατάξεων Π.Σ. 

& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης) 

 
Αποφασίζει  ομόφωνα 

(απόφαση:  10/40/30-6-2020) 
 

Α. Εγκρίνει την επικαιροποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και 

Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα 

από τη ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης τριών ατόμων και την υπογραφή των συμβάσεων ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση της Υπηρεσίας (υπό στοιχ. 4) και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση,   

αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια έως την ολοκλήρωση του 

Έργου  

 
Σημειώνεται ότι: 

1. Οι παρατάξεις «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» και «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισαν θετικά, με την παρατήρηση να έχουν στο άμεσο 
μέλλον ενημέρωση για την εξέλιξη του συγκεκριμένου Προγράμματος  

2. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», ψήφισε «παρών», θεωρώντας ότι δεν έχει γίνει η απαραίτητη ενημέρωση για το 
περιεχόμενο και την οργάνωση της δράσης, κάτι που ζητούν να γίνει οπωσδήποτε στο μέλλον για τα στοιχεία που θα προκύψουν. 
Επίσης, ψήφισαν «παρών», επειδή θεωρούν ότι ο τελικός στόχος του Προγράμματος είναι να χρησιμοποιηθεί το τεχνικό του 
κομμάτι για να παίξει το ρόλο του «αμορτισέρ» στις κοινωνικές εντάσεις, που με την επερχόμενη ύφεση δύσκολα θα μπορούν να 
αποφευχθούν.  
Και τέλος, επαναφέραν πάλι την άποψή τους ότι υπέρ της απασχόλησης προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας και σε αυτές τις 
δράσεις και στη συνέχεια να απορροφηθεί από τις άλλες υπηρεσιακές δομές της Υγείας – Πρόνοιας , εάν το έργο αυτό 
ολοκληρωθεί και δεν θα έχει αντικείμενο το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 

3. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε «λευκό» , αναζητώντας και αυτή πληρέστερη ενημέρωση για το όλο Πρόγραμμα 
4. Η παράταξη «ΑΡ.Π.Η.»,   απείχε από τη συζήτηση του θέματος  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρακτικογράφος       Ο Πρόεδρος του Π.Σ.                
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου        Σταύρος Παργανάς 
 

Ο Αντιπρόεδρος του  Π.Σ 
Σακαρέλης Δημήτριος 

 
Ο Γραμματέας του Π.Σ. 

         Γκαμπρέλας Δημήτριος             
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Ταχ.Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1 
Τ.Κ. 45 221 
Πληροφορίες: Δ.Καμπούρη 
Τηλέφωνο :26510-87133 
Fax: 26510 87128                            
E-mail:d.kampouri@php.gov.gr  

            

   

Ιωάννινα   23-06-2020 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: οικ. 78658/2280  

  
Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
           ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
           ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 
 
                   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ  
 
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) 
«Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής»  της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής Ηπείρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5033060 και Κωδικός Πρόσκλησης: 69/2018 Α/Α 
ΟΠΣ: 3278 του Ε.Π. Ηπείρου, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων», ύστερα από την υπογραφή των 
συμβάσεων ΙΔΟΧ.  
 

Έχοντας υπόψη  : 

1. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»(ΦΕΚ 265/τ.Β΄/23-12-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,  

4. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017) 8406 final/6-12-17 που αφορά την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020. 

5. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης 

6. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20-10-16 Υπουργική Απόφαση με θέμα τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-15 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 –Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς –Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» 
όπως ισχύει  

mailto:d.kampouri@php.gov.gr
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7. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα «Περιγραφή του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από 
το ΕΤΠΑ , το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του Στόχου: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

9. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.06.2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

10. Το Π.Δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄ /27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ4400/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Ηπείρου-Δυτικής 
Μακεδονίας και την αριθμ.163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 

11. Το Σχέδιο Δράσης «Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής», που εκπονήθηκε από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον Ιούνιο του 2015 
και εγκρίθηκε από το National Employment and Social Inclusion Monitoring and ESF Operations 
for Cyprus, Greece and Poland  

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ ( άρθρα 1 έως 20 ) του Ν.4445/2016 ( ΦΕΚ 236/τ.Α΄/2016) 
«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις»  

13. Την αρ. πρωτ. 123017/8032/03-12-2015 απόφαση ορισμού αν. προϊσταμένου οργανικής 
Μονάδας υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου - Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ορίστηκε ως αν. προϊστάμενος ο 
μόνιμος υπάλληλος Αλέξανδρος Τακτικός του Σταύρου και την αρ.πρωτ. 157628/12080/02-11-
2018 απόφαση τροποποίησης της με τον ορισμό του εν λόγω μονίμου υπαλλήλου ως αν. 
προϊσταμένου στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου 

14. Την αρ.πρωτ. 23239/1505/24-02-2015 απόφαση ορισμού Αν. Προϊσταμένης στη Διεύθυνση 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου , με την οποία ορίσθηκε ως αν. προϊσταμένη η 
μόνιμη υπάλληλος Δέσποινα Καμπούρη του Ευστρατίου 

15. Tην με αρ. πρ. 161616/4302/8-11-18 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη «Στελέχωση 
Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου»  

16. Την υπ΄αριθμ. 2161/9-8-2018 (ΑΔΑ:ΨΜΝ07Λ9-Π12) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 

17. Την υπ΄αριθμ. 10/59/15-10-2018(ΑΔΑ: ΩΟ4Ε7Λ9-2ΨΦ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου περί «Υποβολής πρότασης Έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας: 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική 
Ένταξη και Καταπολέμηση των  Διακρίσεων» στην πρόσκληση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ», Κωδικός Πρόσκλησης 69/2018,Α/Α ΟΠΣ: 
3278, για την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» 

18. Τη με αριθμ. 3312/21-12-2018(ΑΔΑ: Ω8ΓΕ7Λ9-ΟΞΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 
«Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» 
και MIS  5033060 στο Ε.Π. «Ήπειρος» καθώς και την αριθμ.3196/15-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ977Λ9-
ΔΙΛ) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης Ένταξης.  

19. Την με αριθ. Πρωτ. οικ. 68448/4847/05-06-2020 (ΑΔΑ: 62Χ57Λ9-ΧΝ1) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου για την «Πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου , συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης 
«Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου» της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου». 

20. Την υπ΄αριθμ. 78649/2278/23-06-2020 Βεβαίωση περί Προσβασιμότητας και WC ΑΜΕΑ στο 
κτήριο της Περιφέρειας Ηπείρου.  
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Αποφασίζουμε  

Την Επικαιροποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη 
λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής Ηπείρου»  με κωδικό ΟΠΣ 5033060 από τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου ως ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -
ΔΕΙΚΤΕΣ 

Σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Ν.4445/2016, σε επίπεδο Περιφέρειας, το βασικό όργανο που συμμετέχει 

στον Εθνικό Μηχανισμό είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας στην λειτουργία της οποίας 

εντάσσεται και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. 

Συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των Δήµων 

για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) καθώς και µε τον 

Εθνικό Μηχανισμό και έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρµογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

των θεµάτων κοινωνικής πολιτικής µεταξύ των Δήµων εντός των ορίων της Περιφέρειας.  

Συγκεκριμένα συγκεντρώνει και διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, 

δίνει κατευθύνσεις στους Δήµους και παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.  

Η νέα Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης αποσκοπεί: 

 Στη δηµιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα συντονίζει τις πολιτικές 

κοινωνικής ένταξης, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την εφαρμογή τους, θα προσδιορίζει 

τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας και  

 Στην ενίσχυση της «ενεργητικής» διάστασης στο σύστηµα κοινωνικής προστασίας, που 

υιοθετεί η Στρατηγική, με τη συστηµατική συλλογή, τήρηση και ανάλυση δεδοµένων, η 

οποία θα επιτρέπει την τεκµηριωµένη διαφοροποίηση και εξειδίκευση των πολιτικών και 

δράσεων, µε γνώµονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόµων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, τα οποία δεν είναι κοινά για όλους. 

 

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι 

μέρος του Εθνικού Μηχανισμού, λειτουργεί στην Περιφέρεια Ηπείρου δυνάμει των διατάξεων 

του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 20) του Ν.4445/2016 ( ΦΕΚ 236/τ.Α΄/2016) «Εθνικός 

Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές 

διατάξεις του ν.4387/2016(Α΄85) και άλλες διατάξεις» και αποτελεί Τμήμα της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ύστερα από την τροποποίηση του Οργανισμού της με 

την αριθμ.163473/24-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017). 

 

Στο πλαίσιο των νέων διευρυμένων αρμοδιοτήτων , η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Ηπείρου έχει την ευθύνη:  

 της διενέργειας κοινωνικού διαλόγου – διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο µε 
κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, σχετικά µε µέτρα και πολιτικές που 
πρέπει να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης,  
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 της επεξεργασίας, οµογενοποίησης, κατηγοριοποίησης, προτεραιοποίησης και ιεράρχησης 
εισηγητικών προτάσεων και των επιµέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη 
διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και 
Δηµοτικών Συµβουλίων της Περιφέρειας και των σχετικών µε θέµατα κοινωνικής πολιτικής 
υπηρεσιών τους,  

 της διατύπωσης εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη µέτρων και τη διαµόρφωση σχετικών 
πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο για έγκριση,  

 της σύνταξης των Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕΣΚΕ), σε 
συνεργασία µε τον Εθνικό Μηχανισμό.  

 

Παράλληλα, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριµνας και το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και 

Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής  ως µέρος του 

Εθνικού Μηχανισμού :   

 έχουν το συντονιστικό ρόλο µεταξύ των Δήµων εντός των ορίων της Περιφέρειας σε θέµατα 
κοινωνικής πολιτικής και µεριµνούν για την εφαρµογή των οριζόντιων µέτρων πολιτικής, 
αλλά και για την ανάπτυξη ad hoc παρεµβάσεων στο πλαίσιο της αντιµετώπισης ειδικών 
τοπικών αναγκών,  

 παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία στους Δήµους, για την εφαρµογή και 
παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, δίνοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις,  

 µεριµνούν για τη δικτύωση όµορων Δήµων, για την αντιµετώπιση κοινών αναγκών, 

 παρακολουθούν σε περιφερειακό επίπεδο την ΠΕΣΚΕ, με έµφαση στην πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί κατά την εφαρµογή των επιµέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήµων,  

 αξιοποιούν στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήµατα, τις εισηγήσεις των Κοινωνικών 
Υπηρεσιών των Δήµων και εξετάζουν τη µεταβολή των δεικτών κοινωνικού αποκλεισµού, σε 
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα,  

 διενεργούν τακτικές συναντήσεις - φόρουμ διαλόγου µε: εκπροσώπους του Περιφερειάρχη, 
των Δήµων, κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, τους φορείς υλοποίησης 
παρεµβάσεων, της ΕΥΔ ΠΕΠ, του Τµήµατος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης 
Διοίκησης, κλπ., σχετικά µε την υλοποίηση των επιµέρους παρεµβάσεων,  

 προωθούν τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης παρεµβάσεων, καθώς και 
κοινωνικών υπηρεσιών που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο, 

 καταγράφουν τις καλές πρακτικές, εντοπίζουν τυχόν αποκλίσεις στην υλοποίηση και 
εισηγούνται προτάσεις και υποδείξεις,  

 υποβάλλουν σχετικά στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες προς τον Εθνικό Μηχανισμό.  
 

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου συστάθηκε με την τροποποίηση 

του Οργανισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου και 

στελεχώθηκε από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 

και Κοινωνικής Συνοχής. Στεγάζεται δε στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, στο 

ισόγειο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, πλατεία Πύρρου 1 , στα Ιωάννινα.  

 Προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι ανωτέρω στόχοι και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο 

Ηπείρου να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στη σπουδαιότητα του ρόλου 

του χρειάζεται επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό με συγκεκριμένες επαγγελματικές γνώσεις, το 

οποίο θα υποστηρίξει την λειτουργία του.  
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ  ΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

Το προσωπικό που θα υποστηρίξει την λειτουργία του Παρατηρητηρίου πρέπει να είναι 
εξειδικευμένο και αν είναι εφικτό με εμπειρία στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και να 
αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες :  

 
Ένα (1) άτομο ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος).  

Η απασχόληση του Κοινωνικού Λειτουργού θα αφορά κυρίως:  

 τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Δήμων, των 
κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων 
κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), του Τμήματος Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους 
παρεμβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια του κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

 τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών 
υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο, την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον 
εντοπισμό αποκλίσεων από την υλοποίηση. 

 την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

 την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιμέρους 
αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τις 
σχετικές εισηγήσεις του Περιφερειακού και των Δημοτικών Συμβουλίων και των αρμοδίων 
υπηρεσιών για θέματα κοινωνικής προστασίας.  

 την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και πολιτικών και την υποβολή 
τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση. 

 
Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών  

Η απασχόληση του Οικονομολόγου ή άλλου επιστήμονα στο χώρο των Οικονομικών επιστημών 

θα αφορά κυρίως: 

 την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιμέρους 

αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

 την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για 
τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας. 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της 
ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα 
και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 
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Ένα (1) άτομο ΠΕ Πληροφορικής   

Η απασχόληση του ειδικού στον τομέα της Πληροφορικής θα αφορά κυρίως: 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της 
ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας. 

 την συνεχή παρακολούθηση της διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών 
στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 

 τη διαβίβαση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών προς το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού. 

 
Όλο το ειδικό προσωπικό υποστήριξης του Παρατηρητηρίου θα συνεργάζεται σε 

καθημερινή βάση με τον Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος και θα έχει την 
αρμοδιότητα της σύνταξης και υποβολής ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής και της Δ/νσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
Όλα τα στελέχη θα παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της συνολικής πορείας του Έργου (πεπραγμένα-απολογισμοί) και τη 
συμπλήρωση βάσεων δεδομένων. Επίσης, και ανάλογα με τα θέματα που χειρίζονται καθώς και 
την κατανομή των αρμοδιοτήτων: 
 συμμετέχουν σε συναντήσεις του Παρατηρητηρίου με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

καθώς και την κοινωνία των πολιτών  
 παίρνουν μέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται  
 συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης σε θέματα κοινωνικής 

πολιτικής  
 υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των στοιχείων  

που διαχειρίζονται  
 συμβάλλουν στην διεκπεραίωση εγγράφων και στην αντιμετώπιση κάθε άλλης ανάγκης που 

προκύπτει και αφορά την λειτουργία του Παρατηρητηρίου.  
 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας θα μεριμνήσει για την ανάγκη τυχόν 
επιπλέον επιμόρφωσης και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του «Παρατηρητηρίου 
Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου» μέσω ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 
Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή 
τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό 
κοινωνικό αποκλεισμό.  

Τα θέματα του προσωπικού που αφορούν τα τυπικά τους προσόντα, τη μισθοδοσία τους 
κλπ. ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου με συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με ανανέωση κατ΄ έτος με διαδικασίες ΑΣΕΠ.  
 

Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης θα έχει συνολική διάρκεια 43 
μήνες από 26/02/2020 έως 30/9/2023. 

 
 
 

ΑΔΑ: Ψ8ΗΟ7Λ9-Α7Λ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  
Έκδοση: 1η  
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015  

- 7 - 

 
 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 
Το προσωπικό θα απασχολείται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως, 

πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή).  
Το Παρατηρητήριο  διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις 

αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. 
 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής  

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 
Η πληρέστερη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της 
λειτουργίας του και την διαδραματίσει ουσιαστική συμβολή στη χάραξη της Κοινωνικής 
Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.  
Επιμέρους ενέργειες / εργασίες: 
 τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών 

εταίρων 

 τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων 

 την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων 

 την ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 Τις επιμέρους δράσεις που προκύπτουν  
 την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιμέρους 

αναγκών 

 την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης των ωφελούμενων 

 την συνεχή παρακολούθηση της διαδικτυακής πύλης 
 τη διαβίβαση στοιχείων, και πληροφοριών προς το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του 

Ε.Μ. 
 την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη 

διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας Περιφέρειας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και 
αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της 
περιφερειακής στρατηγικής. 

 τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και πολιτικών και την υποβολή τους στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση. 

Παραδοτέα :  
Π1.1. Τρείς (3) Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  
Π1.2. Ατομικά Παρουσιολόγια Προσωπικού μηνιαίας διάρκειας (σύνολο 129)  
Π1.3. Μηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού Δράσεων και Πεπραγμένων (σύνολο 43) 
Π1.4. Εκθέσεις Παρακολούθησης της εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής και των επιμέρους 

προγραμμάτων μέσω των Κέντρων Κοινότητας τετράμηνης διάρκειας  (σύνολο 11)  

Π1.5. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης της ΠΕΣΚΕ  και των δεικτών της φτώχειας του 

κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και διαμόρφωση 

προτάσεων στον τομέα της Κοινωνικής πολιτικής (σύνολο 4). 
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕ

Α 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/
ΜΗΝΕΣ1 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 1 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΑΠΟ 3 ΑΤΟΜΑ   

Π1.1.  
Π1.2.  
Π1.3.  
Π1.4.  

Π1.5.  

 

26/2/2020 30/9/2023    120 156.000,00 € 156.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ       120  156.000,00 € 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

Η πράξη έχει ως στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Ηπείρου με 
στελέχωση και προμήθεια εξοπλισμού. Κατά συνέπεια  θα συμβάλει : 

 στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι 
εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΕ.  

 στον συντονισμό των δράσεων των Κέντρων Κοινότητας  
 στη δικτύωση των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και όλων των φορέων που 

παρέχουν κοινωνική φροντίδα  
 στην πλήρη καταγραφή των δομών και φορέων της Ηπείρου, δημόσιου και ιδιωτικού 

χαρακτήρα , που παρέχουν κοινωνική φροντίδα  
 στην Εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης  
 στην παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά με σκοπό την διαμόρφωση προτάσεων για την εξάλειψη και 
αντιμετώπισή τους. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το πρώτο υποέργο της πράξης που αφορά την στελέχωση του Παρατηρητηρίου θα 
υλοποιηθεί με ίδια μέσα και θα περιλαμβάνει την πρόσληψη 3 ατόμων με τις ισχύουσες 
διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενισχυθεί με προσωπικό, η υπάρχουσα στελέχωση 
για την σωστή λειτουργία του Παρατηρητηρίου. Αναλυτικά, τα βήματα που απαιτούνται είναι τα 
εξής : 

 Εισήγηση με προϋπολογισμό δαπάνης και βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. 

 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για «Ανάληψη Δαπάνης-Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης 
(Μισθοδοσία)» 

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής- Ανάληψη Δαπάνης-Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης 
(Δημοσίευση σε Εφημερίδα) 

 Σχέδιο Προκήρυξης  

 Έγκριση στον ΑΣΕΠ 

                                                           

 
1 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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 Ανακοίνωση Προκήρυξης 

 Μοριοδότηση 

 Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου με επιτυχόντες 

 

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου, δυνάμει των σχετικών διατάξεων, είναι 
συμπληρωματικό έργο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου και θα 
υποστηρίζεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής 
Γραμματείας Πρόνοιας.  

Το έργο του θα στηρίζεται σε ένα Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (ΕΓΠΣ) , που θα 
αποτελεί και το απαραίτητο εργαλείο του. Αυτό θα εγκατασταθεί στη Δ/νση Κοινωνικής 
Μέριμνας με Μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του 
Υπουργείου.  

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Το κτήριο-διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα αποτελέσει το φυσικό χώρο εκτέλεσης 
της Πράξης, βρίσκεται στα Ιωάννινα στην κεντρική πλατεία της πόλης, επί της οδού Πλατεία 
Πύρρου 1. 

Το κτήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, που θα αποτελέσει το φυσικό χώρο εκτέλεσης της Πράξης 
έχει διασφαλισμένη την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, αφού υπάρχουν δύο 
ράμπες ομαλής και μικρής κλίσης στην πίσω είσοδο του κτηρίου, καθώς και ειδικά σημεία στα 
πεζοδρόμια που βρίσκονται περιμετρικά του Διοικητηρίου της Περιφέρειας, με αντιολισθητικές 
πλάκες, διαθέτουν σε κάθε γωνία είσοδο για ΑμεΑ που εφάπτεται στο οδόστρωμα καθώς και 
ειδική διαδρομή για τυφλούς. Έχουν μεγάλο πλάτος και μπορεί να διέλθει από αυτά 
αυτοκινούμενο αμαξίδιο.  Δεν υπάρχουν ανισοσταθμίες στους ορόφους του κτηρίου και 
υπάρχουν μεγάλοι ανελκυστήρες, οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν με άνεση αναπηρικά 
αμαξίδια. 

 Επίσης, έχει γίνει πλήρης διαμόρφωση χώρων W.C. για ΑμεΑ , με τις διαστάσεις και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, στον ισόγειο χώρο του κτηρίου και με 
εξασφαλισμένη την προσβασιμότητα από όλους τους χώρους του Διοικητηρίου.  

 Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Ηπείρου θα εξασφαλίσει πλήρως την προσβασιμότητα 
ατόμων με αναπηρία και σε ότι απαιτηθεί από τη φύση της Πράξης κατά την εκτέλεσή της. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ- ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 
Για την υλοποίηση του Υποέργου έχει προσληφθεί το παρακάτω προσωπικό κατά ειδικότητα:  
 

 Ένα (1) άτομο ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος).  

 Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών (πτυχίο ΑΕΙ)  

 Ένα (1) άτομο ΠΕ Πληροφορικής  (πτυχίο ΑΕΙ)  

 

Το ανωτέρω προσωπικό έχει προσληφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ανανεούμενη κατ’ έτος με δυνατότητα 
παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του πράξης βάση της σχετικής νομοθεσίας για τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα.  
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Η υλοποίηση του έργου θα έχει συνολική διάρκεια 43 μήνες (συνολικός χρόνος 
υλοποίησης) από 26-2-2020 (ημερομηνία έναρξης υλοποίησης) έως 30-9-2023 
(ημερομηνία λήξης υλοποίησης).  
Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του ενιαίου Πακέτου Εργασίας και των επί 
μέρους ενεργειών του Υποέργου, αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  
 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ  
 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 156.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί 
από το ΕΠ Ήπειρος συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του Οικονομικού 
Αντικειμένου είναι από 26/02/2020 έως 31/12/2023.  
Ο αναλυτικός Προϋπολογισμός  και η τεκμηρίωση του κόστους των επί μέρους εργασιών/ 
κατηγοριών δαπανών (ανθρώπινων πόρων) αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ 
Β.1 - Β.2. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ)  

Προσωπικό με 

σύμβαση 

εργασίας ΙΔΟΧ 

Άτομα  Μήνες Μισθός Σύνολο 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών  

 

       1 

 

40 

 

1.300,00 € 

 

  52.000,00 € 

ΠΕ 

Οικονομικών 

Επιστημών  

 

       1 

 

40 
 

1.300,00 € 

 

  52.000,00 € 

ΠΕ 

Πληροφορικής 

 

       1 

 

40 

 

1.300,00 € 

  

  52.000,00 € 

Σύνολο δαπανών προσωπικού 156.000,00 € 

Γενικό Σύνολο  156.000,00 € 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Την υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη της Λειτουργίας του Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου» αναλαμβάνει η Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου και τίθεται υπεύθυνη για την παρακολούθηση των δράσεων 
και την εν γένει διαχείριση του Υποέργου, καθώς και την παροχή τεχνογνωσίας και 
επιστημονικής καθοδήγησης.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα 
Θεσμικό 
Πλαίσιο2 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΟΡΙΣΜΟΥ 

                                                           

 
2 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 

δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
 

ΑΔΑ: Ψ8ΗΟ7Λ9-Α7Λ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  
Έκδοση: 1η  
Ημ/νια Έκδοσης: 30.10.2015  

- 11 - 

 
 

 

Απόφαση υλοποίησης 
Υποέργου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Ο.Ε.Υ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

Αρ.Πρ..οικ.23239/1505/24-2-
2015 

(ΑΔΑ:7Λ7Ι7Λ9-Υ2Ν) 

Πρόσληψη νέου 
προσωπικού για το 
Υποέργο   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο.Ε.Υ. ΓΚΑΤΖΕΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

Αριθ. πρωτ. οικ.: 2/03- 01 - 
2011 

Παρακολούθηση της 
Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του 
Υποέργου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ο.Ε.Υ.  ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

Αρ.Πρ..οικ.23239/1505/24-2-
2015 

(ΑΔΑ:7Λ7Ι7Λ9-Υ2Ν) 

Οικονομική Διαχείριση 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ο.Ε.Υ. ΚΛΟΥΜΠΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

Αρ.Πρ.οικ. 75132/4553/17 / 7 / 
2015(ΑΔΑ:ΨΠΧ77Λ9-4ΒΚ) 

Επιστημονική Εποπτεία 
και υπευθυνότητα 
εκτέλεσης της πράξης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ν.4445/201 
(ΦΕΚ 

236/τ.Α΄/2016) 
και ΟΕΥ  

 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

Αρ.Πρ..οικ.23239/1505/24-2-
2015 

(ΑΔΑ:7Λ7Ι7Λ9-Υ2Ν) 

 
    

 

               Επιτροπή Παρακολούθησης , υλοποίησης και παραλαβής του Υποέργου 

Η  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου καθώς και η ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή – πιστοποίηση των παραδοτέων του θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή, 
που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 78632/2276/23-06-2020 απόφαση Περιφερειάρχη με την 
έναρξη υλοποίησης της Πράξης και αποτελείται από: 

 

 Τον κ. Τακτικό Αλέξανδρο, (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) , ως Πρόεδρο ,Προϊστάμενο 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης 
και Κοινωνικής Συνοχής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την κ. Γεωργάκη Βασιλική, ((ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Την κ. Καλαμπόκη Αικατερίνη, (ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ) , Υπάλληλο του Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Ειδικότερα, το έργο της ως άνω Επιτροπής είναι :  
 Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων 

επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων αυτών.  
 Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του 

υποέργου. 

  Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου 
περιγράφεται ως εξής:  

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Ε.Π., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω 
συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούμενοι για την υλοποίηση του έργου οφείλουν να 
συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 
συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) 
φορές. Η Ε.Π. αξιολογεί τα παραδοτέα:  
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 Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως 
περιγράφεται στο Τ.Δ.Π. και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 

 Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.  
 Βάσει της προσδιορισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης.  

 
Η Ε.Π. μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων :  
1) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις 

κατά τα ανωτέρω.  
2) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την 

καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου.  

Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠ υποβάλλει παρατηρήσεις κατά την ανωτέρω διαδικασία 
παρατηρήσεων η οποία μπορεί να επαναληφθεί έως δύο (2) φορές.  
 

Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει την ανταπόκριση των παραδοτέων στις απαιτήσεις της 
παρούσας, προβαίνει στην παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων ή του συνολικού έργου και 
συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής εις τριπλούν και τα διαβιβάζει την αρμόδια 
υπηρεσία. 

Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «Υποστήριξη της 
λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ηπείρου» έχει 
δημιουργηθεί Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης του έργου με την υπ΄αριθμ. 
78642/2277/23-06-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

Τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα διοίκησης και παρακολούθησης του 1ου υποέργου 
είναι τα εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ 

Καμπούρη Δέσποινα ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας 
(Κοινωνικών 
Λειτουργών) 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριμνας   

Λάμπρου Μαρίνα  ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών 

Υπάλληλος ΙΔΟΧ , Τμήματος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής  

Ζώτου Βασιλίκα ΠΕ Οικονομικών 
Επιστημών  

Υπάλληλος ΙΔΟΧ , Τμήματος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής 

Φουσέκη Σωτηρία  
 

ΠΕ Πληροφορικής  Υπάλληλος ΙΔΟΧ , Τμήματος Κοινωνικών 
Υπηρεσιών και Περιφερειακού 
Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής Συνοχής 

     

 
Η Ομάδα Διοίκησης και Παρακολούθησης της Πράξης έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλης 
της Πράξης, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτή προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού και 
των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  
Συγκεκριμένα:  

 Υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της  απόφασης 
εκτέλεσης έργων με ίδια μέσα. 
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 Παράλληλα, θα ελέγχει - παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 
Πράξης καθώς και θα επικυρώνει την οικονομική εξέλιξη της Πράξης.  

 Θα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, μαζί με 
τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών και τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η 
πορεία του φυσικού αντικειμένου. 

 
Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών και για την αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση του Υποέργου τα Παραδοτέα αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα : 

 
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ  ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Συμβάσεις ΙΔΟΧ Με την πρόσληψη   3 άτομα x 4 έτη = 12 

Παρουσιολόγια Προσωπικού Μηνιαίως  3 άτομα x 40 μήνες = 120 

Εκθέσεις Απολογισμού Δράσεων και 
Πεπραγμένων 

 
Μηνιαίως 

 
               40 

Εκθέσεις Παρακολούθησης της 
εφαρμοζόμενης κοινωνικής πολιτικής 

 
Κάθε τετράμηνο  

 
               10 

Εκθέσεις παρακολούθησης της 
ΠΕΣΚΕ  και των δεικτών της  
Φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 

 
Ετησίως  

 
                 4 

 

Υπεύθυνος Υποέργου 

Ως υπεύθυνη του Υποέργου ορίζεται η Καμπούρη Δέσποινα του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών), με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Ηπείρου .  
Γεννήθηκε στην Αθήνα , είναι πτυχιούχος: 

 Της  «Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας», Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Πατρών. 

 Αγγλικής  γλώσσας - - LOWER OF CAMBRIDGE  

 Της Σχολής ΠΣΕΑ του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως  

 Ειδικής Εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας –«Ταχεία Παρέμβαση σε 

περιόδους Κρίσεων» 

 Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια του ΕΚΔΔΑ και του ΟΑΕΔ (Προγράμματα ΛΑΕΚ)  

 

Εργάζεται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης από το 1986, αρχικά  στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα των ευάλωτων και ευπαθών ομάδων  με την παροχή συμβουλευτικής 

υποστήριξης και αντιμετώπισης των πάσης φύσεως προβλημάτων των ατόμων και των 

οικογενειών τους και στη συνέχεια , από το 2011, ασχολείται με  τη δευτεροβάθμια φροντίδα, 

την διασύνδεση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας , τον 

συντονισμό των δράσεων των υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας όλων των Περιφερειακών 

Ενοτήτων, την διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών και τον  σχεδιασμό προγραμμάτων για τις 

ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Από το 2015  είναι Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου.   

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του έργου, περιλαμβάνεται:  
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1) η σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και του/των 
Τεχνικών Δελτίων Υποέργου/ων μετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης με 
ίδια μέσα, 

2)  η σύνταξη και η υποβολή, στις προθεσμίες που προβλέπονται, των Δελτίων Δήλωσης 
Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης  

3) η επικοινωνία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου και 
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» και η παροχή στοιχείων 
και  

4) η σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης πράξης.  
 

Το απασχολούμενο στο Υποέργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί 
συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος 
απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1 
και Β.2   

 

                                       Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
                                                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ  
 
 
                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  
                                                
 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2. Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

3. Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Ομάδας διοίκησης και παρακολούθησης, Υπευθύνου 

κλπ). 
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                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

                                                                          ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  για το έτος 2020 

α/α       ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ /ΔΡΑΣΗ  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Συμβάσεις εργασίας 
προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου 

     x x x x x x x 

2 Μηνιαία  Ατομικά 
Παρουσιολόγια Προσωπικού  

     x x x x x x x 

3 Μηνιαίες Εκθέσεις 
Απολογισμού Δράσεων και 
Πεπραγμένων για: 
 τη διενέργεια τακτικών 

συναντήσεων με 
εκπροσώπους της 
Περιφέρειας, των Δήμων, 
των κοινωνικών εταίρων 

 τη δικτύωση των φορέων 
υλοποίησης προνοιακών 
παρεμβάσεων 

 την παρακολούθηση και 
καταγραφή κοινωνικών 
φαινομένων 

 την ανάδειξη τοπικών 
αναγκών σε θέματα 
πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 Τις επιμέρους δράσεις που 
προκύπτουν  

     x x x x x x x 

4 Εκθέσεις Παρακολούθησης  

της εφαρμοζόμενης  

Κοινωνικής πολιτικής και 

των επιμέρους  

προγραμμάτων μέσω των  

Κέντρων Κοινότητας  

(τετράμηνης διάρκειας) για : 

 την κατηγοριοποίηση, 

ιεράρχηση και επεξεργασία 

παρεμβάσεων, προτάσεων 

και επιμέρους αναγκών 

 την αποτύπωση και 
χαρτογράφηση των 
χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 την ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων και 
δεικτών παρακολούθησης 
των διαδικασιών 
κοινωνικής ένταξης των 
ωφελούμενων 

     x x x x x x x 
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 την συνεχή 
παρακολούθηση της 
διαδικτυακής πύλης 

 τη διαβίβαση στοιχείων, 
και πληροφοριών προς το 
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του Ε.Μ.  

5 Ετήσιες εκθέσεις  

Παρακολούθησης της 

ΠΕΣΚΕ και των δεικτών 

της φτώχειας, 

του κοινωνικού  

αποκλεισμού καθώς και  

αποτίμηση της  

υφιστάμενης κατάστασης και  

διαμόρφωση προτάσεων 

στον Τομέα 

της Κοινωνικής  

Πολιτικής , που αφορά : 

 την εκπόνηση ετήσιας 
Περιφερειακής Έρευνας 
Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για 
τη διαπίστωση των 
επιπτώσεων 
συγκεκριμένων πολιτικών 
στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία 
και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων 
στατιστικού χαρακτήρα και 
αναφορών κοινωνικών 
φαινομένων σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της 
περιφερειακής 
στρατηγικής. 

 τη διατύπωση εισηγητικών 
προτάσεων για τη λήψη 
μέτρων και πολιτικών και 
την υποβολή τους στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

 

     x x x x x x x 
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                                      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

                                                                          ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  για το έτος 2021 

α/α       ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ /ΔΡΑΣΗ  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Ανανέωση συμβάσεων 
εργασίας προσωπικού  
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου 

x x x x x x x x x x x x 

2 Μηνιαία  Ατομικά 
Παρουσιολόγια Προσωπικού  

x x x x x x x x x x x x 

3 Μηνιαίες Εκθέσεις 
Απολογισμού Δράσεων και 
Πεπραγμένων για: 
 τη διενέργεια τακτικών 

συναντήσεων με 
εκπροσώπους της 
Περιφέρειας, των Δήμων, 
των κοινωνικών εταίρων 

 τη δικτύωση των φορέων 
υλοποίησης προνοιακών 
παρεμβάσεων 

 την παρακολούθηση και 
καταγραφή κοινωνικών 
φαινομένων 

 την ανάδειξη τοπικών 
αναγκών σε θέματα 
πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 Τις επιμέρους δράσεις που 
προκύπτουν  

x x x x x x x x x x x x 

4 Εκθέσεις Παρακολούθησης  

της εφαρμοζόμενης  

Κοινωνικής πολιτικής και 

των επιμέρους  

προγραμμάτων μέσω των  

Κέντρων Κοινότητας  

(τετράμηνης διάρκειας) για : 

 την κατηγοριοποίηση, 

ιεράρχηση και επεξεργασία 

παρεμβάσεων, προτάσεων 

και επιμέρους αναγκών 

 την αποτύπωση και 
χαρτογράφηση των 
χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 την ανάπτυξη και 
εφαρμογή εργαλείων και 
δεικτών παρακολούθησης 
των διαδικασιών 

x x x x x x x x x x x x 
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κοινωνικής ένταξης των 
ωφελούμενων 

 την συνεχή 
παρακολούθηση της 
διαδικτυακής πύλης 

 τη διαβίβαση στοιχείων, 
και πληροφοριών προς το 
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του Ε.Μ.  

5 Ετήσιες εκθέσεις  

Παρακολούθησης της 

ΠΕΣΚΕ και των δεικτών 

της φτώχειας, 

του κοινωνικού  

αποκλεισμού καθώς και  

αποτίμηση της  

υφιστάμενης κατάστασης και  

διαμόρφωση προτάσεων 

στον Τομέα 

της Κοινωνικής  

Πολιτικής , που αφορά : 

 την εκπόνηση ετήσιας 
Περιφερειακής Έρευνας 
Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για 
τη διαπίστωση των 
επιπτώσεων 
συγκεκριμένων πολιτικών 
στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία 
και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων 
στατιστικού χαρακτήρα και 
αναφορών κοινωνικών 
φαινομένων σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της 
περιφερειακής 
στρατηγικής. 

 τη διατύπωση εισηγητικών 
προτάσεων για τη λήψη 
μέτρων και πολιτικών και 
την υποβολή τους στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

 

x x x x x x x x x x x x 
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                                      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

                                                                          ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  για το έτος 2022 

α/α       ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ /ΔΡΑΣΗ  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου 

x x x x x x x x x x x x 

2 Μηνιαία  Ατομικά 
Παρουσιολόγια Προσωπικού  

x x x x x x x x x x x x 

3 Μηνιαίες Εκθέσεις 
Απολογισμού Δράσεων και 
Πεπραγμένων για: 
 τη διενέργεια τακτικών 

συναντήσεων με 
εκπροσώπους της 
Περιφέρειας, των Δήμων, 
των κοινωνικών εταίρων 

 τη δικτύωση των φορέων 
υλοποίησης προνοιακών 
παρεμβάσεων 

 την παρακολούθηση και 
καταγραφή κοινωνικών 
φαινομένων 

 την ανάδειξη τοπικών 
αναγκών σε θέματα 
πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 Τις επιμέρους δράσεις που 
προκύπτουν  

            

4 Εκθέσεις Παρακολούθησης  

της εφαρμοζόμενης  

Κοινωνικής πολιτικής και 

των επιμέρους  

προγραμμάτων μέσω των  

Κέντρων Κοινότητας  

(τετράμηνης διάρκειας) για : 

 την κατηγοριοποίηση, 

ιεράρχηση και επεξεργασία 

παρεμβάσεων, προτάσεων 

και επιμέρους αναγκών 

 την αποτύπωση και 
χαρτογράφηση των 
χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή 
εργαλείων και δεικτών 
παρακολούθησης των 
διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης των ωφελούμενων 

 την συνεχή 

x x x x x x x x x x x x 
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παρακολούθηση της 
διαδικτυακής πύλης 

 τη διαβίβαση στοιχείων, και 
πληροφοριών προς το 
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του Ε.Μ.  

5 Ετήσιες εκθέσεις  

Παρακολούθησης της 

ΠΕΣΚΕ και των δεικτών 

της φτώχειας, 

του κοινωνικού  

αποκλεισμού καθώς και  

αποτίμηση της  

υφιστάμενης κατάστασης και  

διαμόρφωση προτάσεων 

στον Τομέα 

της Κοινωνικής  

Πολιτικής , που αφορά : 

 την εκπόνηση ετήσιας 
Περιφερειακής Έρευνας 
Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για 
τη διαπίστωση των 
επιπτώσεων 
συγκεκριμένων πολιτικών 
στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία 
και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων 
στατιστικού χαρακτήρα και 
αναφορών κοινωνικών 
φαινομένων σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της 
περιφερειακής 
στρατηγικής. 

 τη διατύπωση εισηγητικών 
προτάσεων για τη λήψη 
μέτρων και πολιτικών και 
την υποβολή τους στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

 

x x x x x x x x x x x x 
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                                      ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

                                                                          ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ  για το έτος 2023 

α/α       ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ /ΔΡΑΣΗ  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

1 Συμβάσεις εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου 

x x x x x x x x x    

2 Μηνιαία  Ατομικά 
Παρουσιολόγια Προσωπικού  

x x x x x x x x x    

3 Μηνιαίες Εκθέσεις 
Απολογισμού Δράσεων και 
Πεπραγμένων για: 
 τη διενέργεια τακτικών 

συναντήσεων με 
εκπροσώπους της 
Περιφέρειας, των Δήμων, 
των κοινωνικών εταίρων 

 τη δικτύωση των φορέων 
υλοποίησης προνοιακών 
παρεμβάσεων 

 την παρακολούθηση και 
καταγραφή κοινωνικών 
φαινομένων 

 την ανάδειξη τοπικών 
αναγκών σε θέματα 
πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας, πρόνοιας και 
αλληλεγγύης. 

 Τις επιμέρους δράσεις που 
προκύπτουν  

x x x x x x x x x    

4 Εκθέσεις Παρακολούθησης  

της εφαρμοζόμενης  

Κοινωνικής πολιτικής και 

των επιμέρους  

προγραμμάτων μέσω των  

Κέντρων Κοινότητας  

(τετράμηνης διάρκειας) για : 

 την κατηγοριοποίηση, 

ιεράρχηση και επεξεργασία 

παρεμβάσεων, προτάσεων 

και επιμέρους αναγκών 

 την αποτύπωση και 
χαρτογράφηση των 
χωρικών διαστάσεων της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

 την ανάπτυξη και εφαρμογή 
εργαλείων και δεικτών 
παρακολούθησης των 
διαδικασιών κοινωνικής 
ένταξης των ωφελούμενων 

 την συνεχή 
παρακολούθηση της 
διαδικτυακής πύλης 

x x x x x x x x x    
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 τη διαβίβαση στοιχείων, και 
πληροφοριών προς το 
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό 
Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ) του Ε.Μ. 

5 Ετήσιες εκθέσεις  

Παρακολούθησης της 

ΠΕΣΚΕ και των δεικτών 

της φτώχειας, 

του κοινωνικού  

αποκλεισμού καθώς και  

αποτίμηση της  

υφιστάμενης κατάστασης και  

διαμόρφωση προτάσεων 

στον Τομέα 

της Κοινωνικής  

Πολιτικής , που αφορά : 

 την εκπόνηση ετήσιας 
Περιφερειακής Έρευνας 
Εισοδήματος και 
Συνθηκών Διαβίωσης για 
τη διαπίστωση των 
επιπτώσεων 
συγκεκριμένων πολιτικών 
στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της οικείας 
Περιφέρειας. 

 τη συλλογή, επεξεργασία 
και ανάλυση 
συγκεντρωτικών στοιχείων 
στατιστικού χαρακτήρα και 
αναφορών κοινωνικών 
φαινομένων σε 
περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, καθώς και 
δράσεων της 
περιφερειακής 
στρατηγικής. 

 τη διατύπωση εισηγητικών 
προτάσεων για τη λήψη 
μέτρων και πολιτικών και 
την υποβολή τους στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
για έγκριση. 

 

x x x x x x x x x    
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Πίνακας Β  Σύνολο Προϋπολογισμού4 

 

ΠΑΚΕΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ5 Κόστος 
Άλλων 

Άμεσων 
Δαπανών6 

Σύνολο 
Έμμεσων 
Δαπανών7 

Σύνολο  Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Τακτικού 
Προσωπικού 

Κόστος 
Τακτικού 

Προσωπικού 

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

Έκτακτου 
Προσωπικού 

Κόστος 
Έκτακτου 

Προσωπικού 

Κόστος 
Προμηθειών 

Κόστος 
Εξωτερικών 
Υπηρεσιών 

ΠΕ 1 

Π1.1.  
Π1.2.  
Π1.3.  
Π1.4.  

Π1.5.  

36 0 120 156.000   

 

  

 
 

      
 

  

  
      

 
  

  
      

 
  

ΣΥΝΟΛΑ 40 Α/Μ 0 € 120 Α/Μ 156.000 € ……. € ……. € ……. € ……. € 156.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

156.000 € ……. €    

                                                           

 
4 Η ΔΑ/ΕΦ μπορεί να προβλέπει στην Πρόσκληση ως αποδεκτό ένα ποσοστό μεταφοράς ποσών (το πολύ έως 20% των εγκριθέντων) μεταξύ των ΠΕ και μεταξύ των Κατηγοριών 
Δαπανών κατά την υλοποίηση του Υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η φύση και οι στόχοι της Πράξης/του Υποέργου  
5 Τα Υποέργα που υλοποιούνται με ίδια μέσα δεν δύναται να περιλαμβάνουν αναθέσεις άνω του ορίου της παραγράφου 1, του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (πρόχειρος διαγωνισμός). 
Αναθέσεις άνω του ορίου αυτού θα πρέπει να αποτελούν διακριτά υποέργα. Σε κάθε περίπτωση η σχετική απόφαση θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.  
6  Άλλες Δαπάνες όπως δημοσιότητας, ταξιδιών κλπ θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση του Υποέργου 
7 Σύμφωνα με το Τμήμα Δ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ   
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Πίνακας Β.1  Ομάδας Έργου – Τακτικό (Υφιστάμενο) Προσωπικό   
 

 (A) (B) (Γ) (Δ) (Ε) (ΣΤ) (Ζ) (Η) (Θ)8 

α/α Ονοματεπώνυμο9 Ειδικότητα 

Τρόπος απασχόλησης: 
α) Ποσοστό (…%) του 

συμβατικού χρόνου  
β) υπερωριακή απασχόληση 

γ) πρόσθετη απασχόληση 
 Να αναφερθεί η σχετική 

νομική βάση  

Εργασίες –
Καθήκοντα- 

Ρόλος  

Πακέτα Εργασίας 
/Παραδοτέα 

Χρονική 
διάρκεια 

(από-έως)   

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 

σε Α/Μ 
 

Μικτό  
Μηνιαίο  
 Κόστος  

Κόστος 
(€) 

1 
Δέσποινα 

Καμπούρη 

Κοινωνική 

Λειτουργός 
33 

Υπεύθυνη 

Πράξης 
Π 1.1 έως Π 1.5 

26-2-2020 έως 
30-9-2023 

18 0 0 

2 
Αλέξανδρος 

Τακτικός 

ΠΕ 

Διοικητικού 
16 

Επιτροπή 

Παρακολούθησ

ης στην ΑΥΙΜ 
Π 1.1 έως Π 1.5 

26-2-2020 έως 
30-9-2023 

9 0 0 

3 
Γεωργάκη 

Βασιλική  

ΠΕ 

Διοικητικού 
9 

Επιτροπή 

Παρακολούθησ

ης στην ΑΥΙΜ 
Π 1.1 έως Π 1.5 

26-2-2020 έως 
30-9-2023 

5 0 0 

4 Στέλεχος 2 

ΠΕ 

Διοικητικού - 

Οικονομικού 

4,5 Πληρωμές Π 1.1 έως Π 1.5 
26-2-2020 έως 

30-9-2023 
2,5 0 0 

5 Στέλεχος 3 
ΠΕ 

Διοικητικού 
5 

Μέριμνα, 

Οργάνωση και 

Εκτέλεση της 

διαδικασίας των 

προσλήψεων 

Π 1.1 έως Π 1.5 
26-2-2020 έως 

30-9-2023 
3 0 0 

        Σύνολο  0 € 

 
 

 
                                                           

 
8 (Θ) = (Ζ) x (Η)  
9 Συμπληρώνεται προαιρετικά το ονοματεπώνυμο των στελεχών/μελών της Ομάδας Έργου και υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Υποέργου. 
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Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου – Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό  
 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας / 
Παραδοτέα 

Χρονοδιάγραμμα 
(από –έως) 

Χρόνος 
Κόστος (€) 

Νομική Βάση (μήνες) 

1 

Λάμπρου Μαρίνα 

ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών  

σύμβαση 

ορισμένου 

χρόνου 

Μέσω ΑΣΕΠ Π 1.1 έως Π 1.5 
1-6-2020 έως 30-9-

2023 
40 52.000 € 

2 

Ζώτου Βασιλίκα 

ΠΕ Οικονομικών 

Επιστημών 

σύμβαση 
ορισμένου 

χρόνου 
Μέσω ΑΣΕΠ Π 1.1 έως Π 1.5 

1-6-2020 έως 30-9-

2023 
40 52.000 € 

3 
Φουσέκη Σωτηρία 

ΠΕ Πληροφορικής 

σύμβαση 

ορισμένου 
χρόνου 

Μέσω ΑΣΕΠ Π 1.1 έως Π 1.5 
1-6-2020 έως 30-9-

2023 
40 52.000 € 

      Σύνολο 156.000 € 

Πίνακας Β.3  Υφιστάμενων Υποδομών – Υλικών μέσων (εάν απαιτείται) 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

χρονικό διάστημα 
διάθεσης στο έργο 

Κόστος Απόσβεσης 
(€) 

Παρατηρήσεις 

        

        

        

 

Πίνακας Β.4  Προμηθειών (Νέων Υποδομών – Υλικών μέσων) 

Πίνακας Β.5  Εξωτερικών Υπηρεσιών  

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 

Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης / 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο  
€ 

 

 
 

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Διαδικασία 
Ανάθεσης/ 

 θεσμικό πλαίσιο 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή μονάδας  

 
Κόστος (€)  

 
Παρατηρήσεις 

         

         

      Σύνολο  
€ 
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