
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/15-9-2017
Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 

του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρ.173 Ν.3852/2010), αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη, ως εξής:

• Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
• Τα μέλη: 
1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Τατιάνα (Θεοδώρα) Καλογιάννη-Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
5. Βασίλειος Γιολδάσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
6. Δημήτριος Δημάκος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
7. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης 
8. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
9. Βασίλειος Παπαχρήστου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
10. Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης
• Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Δημήτριος Σιώλος, μέλος χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Στη  συνεδρίαση κλήθηκαν  νόμιμα  όλα τα  μέλη  της  επιτροπής,  με  την  με  αριθ.πρωτ.οικ. 
97244/3724/15-9-2017  πρόσκληση  του  πρόεδρου  της,  προκειμένου  να  συζητήσουν  και 
αποφασίσουν για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
• Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
• Τα μέλη:

1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας
3. Τατιάνα (Θεοδώρα) Καλογιάννη-Σταύρου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
5. Βασίλειος Γιολδάσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
6. Δημήτριος Δημάκος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
7. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης 
8. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης 
9. Βασίλειος Παπαχρήστου, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
10.Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης

• Ο Εκτελεστικός  Γραμματέας της Περιφέρειας  Ηπείρου, κ.  Δημήτριος Σιώλος,  μέλος χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.

Στη συνεδρίαση χρέη γραμματέα (πρακτικογράφου) άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Ηπείρου  Βασιλική  Μπάρκα,  που  ορίστηκε  με  την  υπ.αριθ.4070/469/31-1-2011  απόφαση  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Διαπιστώθηκε  απαρτία  της  Επιτροπής  και  από  τον  Πρόεδρο  κηρύχθηκε  η  έναρξη  της 
συνεδρίασης.

Στο μόνο θέμα
Έγκριση τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 Τ.Α’) Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 Τ.Α’).
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45/9-3-1999 Τ.Α’).
4. Την με αριθ.93617/8049/5-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ0Κ7Λ9-ΞΒΘ, ΦΕΚ: 1287/Γ’/25-9-2014) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου».
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5. Την  με  αριθ.19103/1530/8-3-0217  απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  «Ορισμός  και 
ανάθεση  αρμοδιοτήτων  Θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών  της  Περιφέρειας  Ηπείρου»  (ΦΕΚ 
120/ΥΟΔΔ /15-3-2017 και ΑΔΑ:66467Λ9-ΞΞΔ).
6. Tην  εισήγηση  του  Εκτελεστικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (στάλθηκε  με  το  με 
αριθ.πρωτ.97219/783/15-9-2017, συνημμένο με αριθ.πρωτ.97239/3723/15-9-2017).
7. Τις από 15-9-2017 απόψεις του Συλλόγου Εργαζομένων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 174 παρ.ζ΄, 186, 241 του  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»(ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/2010). 

9. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αρχικά είχε εγκριθεί με το Π.Δ. 140/27-12-
2010(ΦΕΚ  233/τ.Α`/27-12-2010)  και  τροποποιήθηκε  μεταγενέστερα  με  την  υπ΄αριθμ. 
202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Β΄/ 30-12-2016) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας. 

10. Τις  διατάξεις  του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015)  «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης –Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ,Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

11. 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» .

12.Ό, τι διατυπώθηκε κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

(απόφαση 2/2/15-9-2017)
Εγκρίνει  και  εισηγείται  προς  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Ηπείρου  την  τροποποίηση-

συμπλήρωση  του  άρθρου  27 του  Οργανισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Π.Δ.40/2010  ΦΕΚ 
233/τ.Α΄/  2010)  που  αφορά  τη  «Διάρθρωση  –  Αρμοδιότητες  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής 
Μέριμνας»,  προκειμένου  να  συμπεριληφθεί  στις  αρμοδιότητες  της  το  Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο  Κοινωνικής  Ένταξης  και  Κοινωνικής  Συνοχής»  όπως  ορίζεται  ρητά  από  τις 
διατάξεις του ανωτέρω (4) σχετικού, ως ακολούθως:

1. Η  παράγραφος  1  του  άρθρου  27,    αντικαθίσταται  με  το  παρακάτω    κείμενο: «Η 
Διεύθυνση  Κοινωνικής  Μέριμνας  ασκεί   αρμοδιότητες   προνοιακού  χαρακτήρα  που 
αφορούν την οικογένεια,  το παιδί, τους ηλικιωμένους,  άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς 
πληθυσμιακές  ομάδες  καθώς  και  αρμοδιότητες  που  ανάγονται  στην  κοινωνική  και 
οικονομική  στήριξη  ευπαθών  ομάδων του  πληθυσμού,  στη  διεξαγωγή  ερευνών  για  την 
πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινωνίας. 
Επίσης ασκεί  αρμοδιότητες  σχεδιασμού  ,παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  της 
περιφερειακής  στρατηγικής  για  την  κοινωνική  ένταξη  και  την  κοινωνική  συνοχή 
(Πε.Σ.Κ.Ε.) και έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού των Δήμων εντός των ορίων  της 
οικείας Περιφέρειας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης παρέχοντάς τους την κατάλληλη 
υποστήριξη  και  διάθεση  τεχνογνωσίας  για  την  εφαρμογή  και  παρακολούθηση  των 
πολιτικών  κοινωνικής  ένταξης.    Μεριμνά  για  την  εφαρμογή  των  οριζόντιων  μέτρων 
πολιτικής και την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών 
αναγκών . Επιπλέον ασκεί αρμοδιότητες που ανάγονται στη διατήρηση και προβολή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητισμού. Τέλος έχει 
την  ευθύνη  για  τον  συντονισμό  και  την  παρακολούθηση  του  έργου  των  αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων όλων των περιφερειακών Ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας».

2. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας (παράγραφος 
2β  του  άρθρου  27)  προστίθεται  λόγω  συναφούς  αντικειμένου  το  Περιφερειακό 
Παρατηρητήριο  Κοινωνικής  Ένταξης  και  Κοινωνικής  Συνοχής    και  η  ονομασία  του 

ΑΔΑ: 711Π7Λ9-ΤΕ4



Τμήματος διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
β. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής  Ένταξης 
και Κοινωνικής Συνοχής.

3. Η παράγραφος  3β  του  άρθρου  27,  τροποποιείται  συμπληρώνεται  και    διαμορφώνεται 
ως ακολούθως : 

       β. Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και  Περιφερειακού Παρατηρητηρίου  Κοινωνικής 
Ένταξης και  Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδιο ιδίως για:       

• Τη  διασύνδεση  των  κοινωνικών  υπηρεσιών  και  δομών  σε  επίπεδο  Περιφέρειας  για 
θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ` εφαρμογή της 
παρ.  4  του  άρθρου  1  του  ν.  2345/1995  (Α`  213)  σε  θέματα  ελέγχου  φορέων  μη 
υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα που έχουν σχέση με 
την  προστασία  παιδιών,  ηλικιωμένων,  ΑΜΕΑ κλπ,  περιλαμβανομένης  της  σύνταξης 
σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων.

• Τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και  λειτουργίας  καθώς και  την εποπτεία σε  Μονάδες 
Φροντίδας  Ηλικιωμένων  (  Μ.Φ.Η.)  ,  Κέντρα  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικιωμένων 
(Κ.Η.Φ.Η.) , Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΔΑΠ ) και παιδιών με 
αναπηρία (  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ),  Στέγες  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με νοητική 
υστέρηση  (Σ.Υ.Δ.),  Κέντρα  Αποθεραπείας  Αποκατάστασης  (  ΚΑΑ  )  Διημέρευσης, 
Ημερήσιας  Νοσηλείας  και  Κλειστής  Νοσηλείας  καθώς  και  Κατασκηνώσεις 
κερδοσκοπικού  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  από  φορείς  ,φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού  δικαίου (ΝΠΙΔ). 

• Τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την επιχορήγηση, από πιστώσεις 
του  Κρατικού  προϋπολογισμού,  των  ιδρυμάτων  ΝΠΙΔ  ,  Μη  Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.)  και φιλανθρωπικών σωματείων  που ασκούν κοινωνική πρόνοια 
σε όλες τις Π.Ε. της οικείας Περιφέρειας

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

• 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.

• τη σύνταξη / αναθεώρηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη 
(ΠεΣΚΕ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και 
Κοινωνικής  Συνοχής  και  τη  Δ/νση  Καταπολέμησης  της  Φτώχειας  του  Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• το  συντονισμό των Δήμων εντός  των ορίων της  Περιφέρειας  σε θέματα  κοινωνικής 
αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων πολιτικής και την 
ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών.

• τη  δικτύωση  όμορων  Δήμων  με  επιδιωκόμενο  σκοπό  την  αντιμετώπιση  κοινών 
αναγκών.

• την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο της 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.
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• την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις 
εισηγήσεις  των  Κοινωνικών  Υπηρεσιών  τω  Δήμων,  καθώς  και  την  εξέταση  της 
μεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα.

• 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 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.

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

• τη δημιουργία 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  σύνταξη  και  υποβολή  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.

…………………………………………………………………………………………………………
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΩΛΟΣ

Τα μέλη
1. Βασίλειος Ψαθάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρτας
2. Θωμάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας
3. Τατιάνα (Θεοδώρα) Καλογιάννη-Σταύρου, 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Πρέβεζας

5. Βασίλειος Γιολδάσης, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης

6. Δημήτριος Δημάκος, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης
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7. Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, Θεματική 
Αντιπεριφερειάρχης 

8. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης 

9. Βασίλειος Παπαχρήστου, Θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης

10.Αναστασία (Νατάσσα) Τύρου-Ούζα, Θεματική 
Αντιπεριφερειάρχης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας

Βασιλική Μπάρκα
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