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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ              
Από το αριθμ. 14/21-10-2019 Πρακτικό   Συνεδρίασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν.3852/2010 και  αριθμ.95/2019 ανακήρυξη  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας),  το οποίο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄, όπως ισχύουν,  συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση, στα Ιωάννινα και  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων Π.Σ.  (Διοικητήριο β΄ όροφος),  στις  είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, 
κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 159215/3366/15-10-2019  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. 
Γ.   1.Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας  
      2.Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας 
      3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
      4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας 
 Δ. 1. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2.Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      5. 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.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Ματσίρας Χρήστος 16.Γκούμας 
Αχιλλέας 17.Τρομπούκης Δημήτριος 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψας Γεώργιος 20.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης) 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.Αναγνώστου Κωνσταντίνος 36.Βλέτσας Αθανάσιος 
(Σάκης) 
 Στη συνεδρίαση δεν  παραβρέθηκαν  οι  κ.κ.: 
 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 2.Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ, 
3.Παπαχρήστου Βασίλειος και  4.Σπυρέλης Μιχαήλ,  τακτικά μέλη του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκαν                                         
 
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου  Θεοδώρα Μήτσιου, 
Ανθούλα Κατηρτζίδη  και Αργυρώ Παππά 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, υπηρεσιακοί παράγοντες, ενδιαφερόμενοι για τα θέματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω,    Ημερήσιας Διάταξης, θέμα: 

        
  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

      Θέμα 6ο 

      ======== 
Πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην Πράξη «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 

 
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΄) 

4. Την αριθμ. Πρωτ. 150681/9506/7-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διοίκησης, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 

155744/3305/10-10-2019) (συνημμένα με α/α:  79 στο φάκελο 2/2019 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), 

στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής:  
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« ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην 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». 

Η Δ/νση Διοίκησης της Περιφέρειας  Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. Τις  διατάξεις  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανισμός Περιφέρειας  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Α΄ /27-12-2010) όπως τροποποιήθηκαν με 

τη με αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/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. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 

διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 

4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α). 

4. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015). 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (φεκ 134Α) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο 

τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2013). 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (EEL 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014). 

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016) και του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 

143/τ. Α΄/09-11-2015 

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προγραμματισμός  προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» (ΑΔΑ: 6Μ5Δ465ΧΘ7-3Χ7). 

10. Την παρ. 8 του άρθρ. 103 του Συντάγματος που απαγορεύεται η με νόμο μονιμοποίηση ή μετατροπή των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε αορίστου χρόνου. 

11. Το Ν. 4445/2016, (αρθ. 14), (ΦΕΚ 236/τΑ/19-12-2016) «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». 

12. Την με αρ. 3/20-3-2015 (ΑΔΑ: 71ΥΝ7Λ9-ΒΑΟ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για την υιοθέτηση της 

Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξης. 

13. Την αριθ. 3312/21-12-2018 (ΑΔΑ:Ω8ΓΕ7Λ9-ΟΞΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 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». 

14. Τη με αριθ. ΕΠΟ181 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΩΤΝ7465ΧΙ8-8ΕΘ) συλλογική απόφαση με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 ως ενάριθμο έργο με κωδικό 2018ΕΠ01810026. 

15. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 

1822/τ.Β΄/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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16. Τo  υπ’ αριθμ. 150400/3655/02-10-2019  Αίτημα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την 

πρόσληψη τριών (3) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την τριετή υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού 

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής που εντάχθηκε στην 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». 

17. Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών των εγκριθέντων έργων από τουπό πρόσληψη προσωπικό, δεν καλύπτει πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας ή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εισηγείται 

Την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση 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.  

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: H πράξη αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου 

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο έχει συσταθεί με την με αρ. 163473/24-10-2017 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) και έχει 

στελεχωθεί με την με αρ. οικ. 161616/4302/ 08/11/2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την πρόσληψη 3 ατόμων με 

ειδικότητες 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών, 1 ΠΕ Πληροφορικής και 1 ΠΕ Οικονομικών Επιστημών. 

1. Ειδικότητες των με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. εργαζόμενων:  

α. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/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. 

β.ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης σπουδών. 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. 
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• τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών 

φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 

γ. ΠΕ Πληροφορικής με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατεύθυνσης πληροφορικής/ηλεκτρονικών υπολογιστών. 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. 

• τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

2. Διάρκεια των συμβάσεων 

Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της 

πράξης, δηλαδή 31/12/2023, ή μέχρι το τέλος της παράτασης εφ’ όσον αυτή υπάρξει, εξαιρούμενης τυχόν καταγγελίας της 

σύμβασης λόγω μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, οπότε και θα προσλαμβάνεται ο επόμενος επιλαχών.   

3. Συνθήκες απασχόλησης 

Οι υπάλληλοι θα απασχολούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απασχόλησης, με τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ στο Δημόσιο Τομέα, ενώ το μισθολογικό κόστος προσδιορίζεται από 

τις διατάξεις του ν. 4354/2015. 

4. Αντικείμενο εργασίας  

 Εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων 

συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της 

ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας. 

 Παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η αντιμετώπιση 

κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συλλογή, επεξεργασία και 

ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορές κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, καθώς και δράσεις της περιφερειακής στρατηγικής. 

5. Μισθολογικό κόστος 

Το μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση του κόστους ανάλογα με τα προσόντα των ΙΔΟΧ υπαλλήλων (προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, κ.ο.κ.), πλην όμως η 

δαπάνη που έχει προβλεφθεί σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα τεκμηρίωσης κόστους της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Ηπείρου για το ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 214500,00 Ευρώ, σύμφωνα με την 

αριθ. ΕΠΟ181 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΩΤΝ7465ΧΙ8-8ΕΘ) συλλογική απόφαση με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων έτους 2019 ως ενάριθμο έργο με κωδικό 2018ΕΠ01810026 και έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 018/1. 

Επισημαίνεται ότι, για τις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 14 του ν. 4403/2016εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 

και της ΠΥΣ 33/2006 και καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών 

που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και 

διαρκείς. 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ήτοι ανακοίνωση/προκήρυξη- μοριοδότηση υποψηφίων- σύναψη συμβάσεων θα είναι 

αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και προτείνονται από το ΑΣΕΠ  » 

ΑΔΑ: ΩΑΑ67Λ9-ΚΑΠ



5 

 

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων  

6. Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη  

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

 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(απόφαση:14/56/21-10-2019 ) 

Σύμφωνα με τα  διαλαμβανόμενα στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση  (υπό στοιχ. 4): 

Εγκρίνει την πρόσληψη με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση 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.  

Ειδικότερα:  

Φυσικό αντικείμενο της πράξης: H πράξη αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο έχει συσταθεί με την με αρ. 163473/24-10-2017 απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3878/τ.Β΄/03-11-2017) και έχει στελεχωθεί με την με αρ. 

οικ. 161616/4302/ 08/11/2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την πρόσληψη 3 ατόμων με ειδικότητες 1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών 

λειτουργών, 1 ΠΕ Πληροφορικής και 1 ΠΕ Οικονομικών Επιστημών. 

1.Ειδικότητες των με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. εργαζόμενων:  

α. ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/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. 

β. ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης σπουδών. 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. 
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• τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών 

φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής. 

γ. ΠΕ Πληροφορικής με πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατεύθυνσης πληροφορικής/ηλεκτρονικών υπολογιστών. 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. 

• τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

2.Διάρκεια των συμβάσεων 

Η διάρκεια των συμβάσεων προσδιορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία λήξης της πράξης, 

δηλαδή 31/12/2023, ή μέχρι το τέλος της παράτασης εφ’ όσον αυτή υπάρξει, εξαιρούμενης τυχόν καταγγελίας της σύμβασης λόγω μη 

τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, οπότε και θα προσλαμβάνεται ο επόμενος επιλαχών.   

 

3.Συνθήκες απασχόλησης 

Οι υπάλληλοι θα απασχολούνται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απασχόλησης, με τα δικαιώματα  και τις υποχρεώσεις που προβλέπει 

η εθνική νομοθεσία για τους υπαλλήλους ΙΔΟΧ στο Δημόσιο Τομέα, ενώ το μισθολογικό κόστος προσδιορίζεται από τις διατάξεις του 

ν. 4354/2015. 

 

4.Αντικείμενο εργασίας  

 Εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων 

συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων 

της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 Παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και η 

αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

 Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συλλογή, επεξεργασία 

και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορές κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεις της περιφερειακής στρατηγικής. 

5.Μισθολογικό κόστος 

Το μισθολογικό κόστος δεν μπορεί να υπολογιστεί επακριβώς, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση του κόστους ανάλογα με τα προσόντα των ΙΔΟΧ υπαλλήλων (προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, κ.ο.κ.), πλην όμως η 

δαπάνη που έχει προβλεφθεί σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα τεκμηρίωσης κόστους της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Ηπείρου για το ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό ανέρχεται στο ποσό των 214500,00 Ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 

ΕΠΟ181 ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: ΩΤΝ7465ΧΙ8-8ΕΘ) συλλογική απόφαση με την οποία εντάχθηκε η πράξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων έτους 2019 ως ενάριθμο έργο με κωδικό 2018ΕΠ01810026 και έχει εγγραφεί στην ΣΑΕΠ 018/1. 
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Επισημαίνεται ότι, για τις προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συγχρηματοδοτούμενες 

πράξεις, με το άρθρο 14 του ν. 4403/2016εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 και καθώς 

πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με 

συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. 

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, ήτοι ανακοίνωση/προκήρυξη- μοριοδότηση υποψηφίων- σύναψη συμβάσεων θα είναι αυτές 

που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και προτείνονται από το ΑΣΕΠ   

 

Μειοψηφεί η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε αρνητικά 

 

Σημειώνεται ότι: 

1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε θετικά παρόλο που ως παράταξη είναι υπέρ της σταθερής και μόνιμης 

εργασίας. Αντιλαμβάνονται όμως ότι, για τη συγκεκριμένη κατάσταση που ισχύει,  όσον αφορά την ανεργία, έχει μεγάλη σημασία 

για κάποιον και μια τριετή  απασχόληση 

Βέβαια,  δεν παρέλειψαν να επισημάνουν ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι το ότι φτωχαίνει ο κόσμος  και όχι το πως θα 

παρακολουθήσουμε ότι φτωχαίνει και πως θα του δώσουμε και καμιά «ασπιρίνη», για να αντέξει. 

Και ακόμη και όλα αυτά τα προγράμματα που θεσμοθετήθηκαν, όπως το «Βοήθεια στο σπίτι» κ.λ.π., χρησιμοποιούνται για να 

περπατήσουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Άνοιξαν το δρόμο για την ελαστικοποίηση των σχέσεων  εργασίας, με την οποία εκείνοι 

κάθετα διαφωνούν. 

 

2. Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», ψήφισε  θετικά, εκφράζοντας και εκείνη την ένσταση, γιατί δεν επιλέγεται η μόνιμη μορφή 

απασχόλησης για τους εργαζόμενους  και θέτοντας το ερώτημα, αυτά τα κέντρα θα πάψουν να υπάρχουν  μετά από 3 χρόνια;  

 

3. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»,  ψήφισε θετικά, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλέον 

πολλοί πολίτες, αλλά επισήμανε ότι στα σοβαρά κράτη, με σοβαρές κυβερνήσεις, δεν υπάρχει πρόνοια για εξαθλιωμένους 

κατοίκους. Λύνονται τα προβλήματα πριν καν αυτά υπάρξουν. 

Δεν περιμένουν να εξαθλιωθεί ο πολίτης και μετά να τον τρέχουν στο κοινωνικό παντοπωλείο ή οπουδήποτε αλλού για να τον 

βοηθήσουν. Αυτή, εξ άλλου, είναι και η έννοια του κράτους και η υποστήριξη του κράτους στον πολίτη. 

 

4. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»,  απείχε από την ψηφοφορία του θέματος. 

 

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

              
 Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 

                  Σταύρος Παργανάς             
      
     

Ακριβές Απόσπασμα                                        Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.   
                         Σακαρέλης Δημήτριος 
Η Πρακτικογράφος                                                                    
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου         
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Η Γραμματέας του Π.Σ. 
Αργυρώ Παππά 
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