
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το αριθµ. 12/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  Πολυµελούς  
Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 
απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 
Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο β όροφος) 
, στις τέσσερις (4) του µηνός Ιουλίου του έτους  2011 , κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42515/1481/28-6-2011  Πρόσκληση 
του  Προέδρου του  
 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 
 
Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
 
Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
     2. Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων  
    3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου  
    
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1) Ιωάννης Κατέρης 2) Αντώνιος Γαλάνης 3) ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4) Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5) Ιωάννης Παπαγιάννης 
Χρήστου 6) ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 7) Αναστάσιος ∆ηλαβέρης  8) Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη  9) Γεώργιος Παπατσίµπας 10) 
Μιχαήλ Πλιάκος 11) Νικόλαος Καττής 12) Ιωάννης Γιαννακάκης 13) Γεώργιος Μπαλτογιάννης 14) Μαρία Τσουλάκη 15) Κωνσταντίνος 
Ντέτσικας 16) Σταύρος Παργανάς  17)Βασίλειος Παπαχρήστος 18) Βασίλειος Χριστοφορίδης 19)  Βασίλειος Κατσαµώρης 20) Ιωάννης 
Ευθυµίου 21)  Νικόλαος Ανατολιωτάκης 22) Θεοφάνης Μικρούλης 23) Βασίλειος Γιολδάσης 24) Ευάγγελος Αργύρης 25) Κωνσταντίνος  
Μπόβολος 26) Παύλος Μίχας 27) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 28) Κωνσταντίνος Φώτης 29)  Γρηγόριος Τζιοβάρας 30) Αθηνά Ιωάννου 
31) Χρήστος Παπαβρανούσης 32) Πρόδροµος Χατζηεφραιµίδης 33) Μιχαήλ Κασσής 34) Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου 35) 
Κωνσταντίνος Αρβανίτης 36) Γεώργιος Ζάκας 37) ∆ήµητρα Αναγνώστου 38) Κωνσταντίνος Κωτσαντής 
   
∆εν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 
Α. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
 
Β.  
1)Ιωάννης Παπαδηµητρίου, επικεφαλής της παράταξης «ΑΥ.Ρ.ΙΟ.(Αυτοδιοικητικό Ριζοσπαστικό Ορµητήριο) για την Ήπειρο»  
 2. Νικόλαος Ζήκος, επικεφαλής της παράταξης  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ   ΗΠΕΙΡΟ»    
 3. Στέφανος Ζούµπας, Γραµµατέας του Περιφερειακού Συµβουλίου  
4. οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος  2)Νικόλαος  Κάτσιος 3) Νικόλαος Κώτσιος 4) Μιχαήλ Σπυρέλης 5. Βασίλειος 
Ζιώβας 

αν και νόµιµα κλήθηκαν 

ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά , Ανθούλα Κατηρτζίδη   και Ελένη Κασσή 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου , ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, θέµα  : 
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Θέµα 2ο 

   ====== 
Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συµπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» - «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.  

    
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

 
1) Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε ο 

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3) Την υπ’ αριθµ. 18003/οικ. 6.1491/9-6-2011 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Κωδικός πρόσκλησης 40) 

4) Την από 30-6-20111 εισήγηση του θέµατος,  όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (συνηµµένα µε α/α: 95  στο 
φάκελο 2/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέµατα Π.Σ. ), η οποία έχει ως εξής: 

«Από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ: “∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου” (κωδ.40, αρ.πρωτ.1.8003/οικ.6.1491/9-6-2011). Η εν λόγω 
πρόσκληση καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής είναι αναρτηµένα στις ηλεκτρονικές σελίδες www.epanad.gov.gr, 
www.prosonolotachos.gr, www.ypakp.gr/neaprogrammata. 
 Η καταληκτική προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι η 11/7/2011. 
 Σκοπός του εν λόγω προγράµµατος είναι η τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων 
(κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού κ.α.) κοινωφελούς χαρακτήρα. ∆υνητικοί δικαιούχοι είναι φορείς µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ιδίως: σωµατεία, ιδρύµατα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελµατικές ενώσεις. 
Συµπράττοντες φορείς δύνανται να είναι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε είδους νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νοµίµως δραστηριότητες µε σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς 
χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο. 

O προϋπολογισµός του προγράµµατος για την Περιφέρεια Ηπείρου είναι 9.679.687,50 € και αντιστοιχεί σε 2.950 θέσεις 
εργασίας. Αναλυτικά οι προϋπολογισµοί ανά περιφερειακή ενότητα είναι: 4.101.562,50  € στα Ιωάννινα (1.250 θέσεις), 2.296.875,00 
€ στην Άρτα (700 θέσεις), 1.804.687,50 € στην Πρέβεζα (550 θέσεις) και 1.476.562,50 € στην Θεσπρωτία (450 θέσεις).  

Προβλέπεται η καταβολή επιδόµατος κοινωνικής εργασίας µε αποδοχές που µπορούν να φθάσουν και τα 625€ / µηνιαίως, 
ενώ ταυτόχρονα θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.  
Η µέγιστη διάρκεια απασχόλησης είναι 5 µήνες.  

Το Πρόγραµµα αφορά κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή οι υπηρεσίες του οποίου, 
διαµορφώνεται στη λογική της ολοκληρωµένης παρέµβασης (δηλ. µε έναρξη, λήξη, συγκεκριµένο αποτέλεσµα, συγκεκριµένους 
πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαµβάνει ενδεικτικά: 
• έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, 

αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλους, καθαριότητα παραλίων περιοχών, καθαρισµούς και 
µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ 

• υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ και παιδιών κλπ 
• κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιµοποιηµένου ρουχισµού, 
• δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράµµατα για µαθητές και παιδιά, οδική ασφάλεια µαθητών, σίτιση σε ολοήµερα 

σχολεία φτωχών περιοχών, 
• δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α  
Η επιλογή των ωφελουµένων ανέργων από τον δικαιούχο για την υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Εργασίας, γίνεται βάσει 
αντικειµενικού συστήµατος µοριοδότησης το οποίο βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα κριτήρια του Ν. 3250/2004 (δηλ. µε βάση 
κριτήρια που αφορούν στην οικονοµική, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση των ωφελουµένων).  
Παράλληλα, για τη διασφάλιση του τρόπου επιλογής καθίσταται υποχρεωτική, από τον δικαιούχο, η ανάρτηση των ωφελούµενων στο 
διαδίκτυο και στον Τύπο.  
Οι ωφελούµενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
� Να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή 
� Αγρότες, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως 10.500,00 

€ το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009), θα προσκοµίζουν βεβαίωση από τον 
ΟΑΕ∆, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συµµετοχής στη δράση. 

� Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες που έχουν δικαίωµα διαµονής 
και απασχόλησης στη χώρα µας. 

Παρακαλείται το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου:  
α)να λάβει θετική απόφαση για την υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ως συµπράττοντος φορέα, του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» του ΕΣΠΑ: “∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου” και  
β) να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους Αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων να υπογράψουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος », 
 και όπως την ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης  Ηπείρου  κ. Πότσης 
 
5) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων 
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& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                (απόφαση: 12/47/ 4-7-2011) 
 
Αποδέχεται τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, ως συµπράττοντα φορέα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» - «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την πρόταση της εισήγησης του θέµατος, προς περαιτέρω υλοποίηση 
του ίδιου προγράµµατος και σύµφωνα µε το περιεχόµενό του. 
Παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράµµατος, σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς.  
 
Σηµειώνεται ότι η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» ψήφισε θετικά για την υλοποίηση του προγράµµατος, συµφωνώντας σε 
οτιδήποτε θα µπορούσε να αµβλύνει την ανεργία, κάνοντας όµως και κάποιες παρατηρήσεις και διαφορετική πρόταση, για τη 
διαδικασία υλοποίησής του. 
 
Πιο συγκεκριµένα:  

• Πρότειναν η υλοποίηση του Προγράµµατος να γίνει µέσω της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Ηπείρου. Υπάρχει η πλήρης 
εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συµβουλίου και µπορεί να αποφασίσει ανάλογα για ότι θέµα 
σχετικό µε το πρόγραµµα.  

• Μιλώντας γενικά για το Πρόγραµµα,  τόνισαν ότι, η Περιφέρεια Ηπείρου θα έπρεπε  µόνη της να διαµορφώνει συνθήκες και 
να συµβάλλει σε συνθήκες πιο σταθερής απασχόλησης  των πολιτών που βιώνουν την ανεργία. Για αυτό ζητούν 
Ολοκληρωµένο Σχεδιασµό Ανάπτυξης της Περιφέρειας και όχι απλά συµµετοχή σε Προγράµµατα και µάλιστα σε θεµατικές 
ενέργειες, οι οποίες, ίσως, δεν είναι ακριβώς της αρµοδιότητάς της. 

• Θεωρούν, επίσης, πολύ σηµαντικό να µην υπάρχουν ανταγωνιστικές προτάσεις σε τοπικό επίπεδο, µεταξύ των φορέων. 
Μόνο συµπληρωµατικές προτάσεις, τόσο ως προς τις θεµατικές ενέργειες, όσο και ως προς των αριθµό των ατόµων. 

• Μίλησαν και για προχειρότητα της εισήγησης, η οποία θα έπρεπε να έχει συγκεκριµένη πρόταση για τους φορείς, οι οποίοι θα 
είναι δικαιούχοι του Προγράµµατος και για τον αριθµό, ειδικότητες κ.λ.π. των ζητουµένων για απασχόληση. 

• Επίσης ζήτησαν να γίνει πιο σαφές το πλαίσιο των κριτηρίων επιλογής και ένταξης των ωφελουµένων στην απασχόληση. 
 

Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέληξε στις εξής διαπιστώσεις – προτάσεις: 
Τα Προγράµµατα αυτά ανακυκλώνουν την ανεργία και διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις µε πρώτα θύµατα τις γυναίκες και τη νεολαία.  
Είναι Προγράµµατα που την ευθύνη του κράτους να προσφέρει κοινωνική πολιτική την µεταθέτουν στις λεγόµενες κοινωνικές ή 
κοινωφελείς επιχειρήσεις. Είναι στη λογική που υλοποιούνται µεσοπρόθεσµα Προγράµµατα στη χώρα µας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
Η θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι µαζικές προσλήψεις µε δικαιούχο την Περιφέρεια και τους ∆ήµους, για την 
κάλυψη των αναγκών στην παιδεία, υγεία, πρόνοια, έργα λαϊκής στέγης, εργατικές κατοικίες, αντιπληµµυρικά έργα  προστασίας 
κ.λ.π., µε µισθούς σύµφωνα µε τις Συλλογικές Συµβάσεις που εκφράζεται και µέσα από τα ταξικά Σωµατεία και µέσα από το 
πανεργατικό αγωνιστικό µέτωπο.  
Να είναι µισθοί που ικανοποιούνε τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων. 
∆εν τρέφουν καµία αυταπάτη για τον τρόπο παραγωγής τον σηµερινό, που είναι ένας καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. 
Γι΄ αυτό παλεύουν για έναν άλλο τρόπο παραγωγής, που στο κέντρο της προσοχής του θα είναι ο εργαζόµενος άνθρωπος. 
Να καλύπτει την εργασία σε όλους µε µόνιµες  σχέσεις και πλήρη µισθό, που να καλύπτει τις ανάγκες τους. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
        Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
        Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
        Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
        Χαράλαµπος  Μπάτσης 
 
        Ο Γραµµατέας  
        Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
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