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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.    8/22-9-2017  Πρακτικό   Συνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και 
τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-
2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   είκοςι δφο (22) του μθνόσ 
Σεπτεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα  Παραςκευι και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 96501/3717/13-9-2017 Πρόςκλθςθσ του  
Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 

 Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ   5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ 
– Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα 
Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 
17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ Χριςτοσ 21.Βαςιλάκθσ Περικλισ 
22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 24.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 
27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 31.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  34.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  

1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 4.Βαγγελισ Απόςτολοσ 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6.Πάικασ Σπυρίδων 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου και 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν 
και νόμιμα κλικθκαν  
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

       
     Θζμα 6

ο 

       ======  
Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 
τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ, ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

 
Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Τισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Τον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν 

αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ  Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ). 

4. Τθν  υπϋ αρικμ. 2/2/15-9-2017 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ κατατζκθκε ςτο 

Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ.: 98378/3733/18-9-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 57 ςτο φάκελο/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα 

κζματα του Π.Σ), θ οποία εγκρίνει και ειςθγείται ςτο Περιφερειακό Συμβοφλιο τθν τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ του άρκρου 27 
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του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ.40/2010 ΦΕΚ 233/τ.Αϋ/2010), που αφορά τθ «Διάρκρωςθ-Αρμοδιότθτεσ 

Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ», προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ το Περιφερειακό Παρατθρθτιριο 

Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» όπωσ ορίηεται ρθτά από τισ διατάξεισ του  Κεφαλαίου Αϋ(άρκρα 1 ζωσ 20) του 

Ν.4445/2016 ( ΦΕΚ 236/τ.Αϋ/ 2016) «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν 

Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του 

ν.4387/2016(Αϋ85) και άλλεσ διατάξεισ» . 

5. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. οικ. 97219/783/15-9-2017 επί του κζματοσ πρόταςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Ηπείρου 

(ςυνθμμζνα με α/α: 58 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ) 

6. Τισ απόψεισ του Συλλόγου Υπαλλιλων Περιφζρειασ Ηπείρου (Σ.Υ.Π.Η.) επί τθσ πρόταςθσ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ 

Π.Η., όπωσ διαλαμβάνονται ςτο υπϋαρικμ. πρωτ. 17/15-9-2017 ζγγραφό του (ςυνθμμζνα με α/α: 59 ςτο φάκελο 1/2017 

ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ) 

7. Τθν υπϋ αρικμ. πρωτ. 98301/8250/18-9-2017 βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Περιφζρειασ Ηπείρου ότι από τθν 

προτεινόμενθ τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου 

8. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.Σ. 

9. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

&  ότι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα κείμενα τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
                                   

 Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

                                    (απόφαςθ: 8/41/22-9-2017) 

Εγκρίνει τθν τροποποίθςθ-ςυμπλιρωςθ του άρκρου 27 του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ.40/2010 ΦΕΚ 

233/τ.Αϋ/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. 

Μακεδονίασ, ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ), που αφορά ςτθ «Διάρκρωςθ-Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ», 

προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ το Περιφερειακό Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ 

Συνοχισ» όπωσ ορίηεται ρθτά από τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ (άρκρα 1 ζωσ 20) του Ν.4445/2016 ( ΦΕΚ 236/τ.Αϋ/ 2016) 

«Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ, 

ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ διατάξεισ του ν.4387/2016(Αϋ85) και άλλεσ διατάξεισ», ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 27,   αντικακίςταται με το παρακάτω   κείμενο:  

«Η Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Μζριμνασ αςκεί  αρμοδιότθτεσ  προνοιακοφ χαρακτιρα που αφοροφν τθν οικογζνεια, το παιδί, 

τουσ θλικιωμζνουσ, άτομα με αναπθρίεσ και ευπακείσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ κακϊσ και αρμοδιότθτεσ που ανάγονται ςτθν 

κοινωνικι και οικονομικι ςτιριξθ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, ςτθ διεξαγωγι ερευνϊν για τθν πρόλθψθ και 

αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ κοινωνίασ. Επίςθσ αςκεί αρμοδιότθτεσ ςχεδιαςμοφ, 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ για τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι 

(Πε.Σ.Κ.Ε.) και ζχει τθν αρμοδιότθτα του ςυντονιςμοφ των Διμων εντόσ των ορίων  τθσ οικείασ Περιφζρειασ ςε κζματα 

κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ παρζχοντάσ τουσ τθν κατάλλθλθ υποςτιριξθ και διάκεςθ τεχνογνωςίασ για τθν εφαρμογι και 

παρακολοφκθςθ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ.  Μεριμνά για τθν εφαρμογι των οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν 

ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ ειδικϊν τοπικϊν αναγκϊν. Επιπλζον αςκεί αρμοδιότθτεσ που 

ανάγονται ςτθ διατιρθςθ και προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςτθν προαγωγι και ανάπτυξθ του ακλθτιςμοφ. Τζλοσ 

ζχει τθν ευκφνθ για τον ςυντονιςμό και τθν παρακολοφκθςθ του ζργου των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων όλων των 

περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ οικείασ Περιφζρειασ». 
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2. Στο Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Μζριμνασ (παράγραφοσ 2β του άρκρου 27) προςτίκεται 

λόγω ςυναφοφσ αντικειμζνου το Περιφερειακό Παρατθρθτιριο Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ  και θ ονομαςία του 

Τμιματοσ διαμορφϊνεται ωσ κάτωκι : 

β. Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν και Κοινωνικοφ Παρατθρθτθρίου Κοινωνικισ  Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ 

 

     3.  Η παράγραφοσ  3β  του  άρκρου  27,  τροποποιείται  ςυμπλθρϊνεται  και    διαμορφϊνεται ωσ ακολοφκωσ :  

       β. Το Τμιμα Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν και  Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου  Κοινωνικισ Ζνταξθσ και  Κοινωνικισ Συνοχισ 

είναι αρμόδιο ιδίωσ για        

 Τθ διαςφνδεςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και δομϊν ςε επίπεδο Περιφζρειασ για κζματα κοινωνικισ πρόνοιασ. 

 Τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων ςχετικϊν με τον Κοινωνικό Σφμβουλο, κατ` εφαρμογι τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 

2345/1995 (Α` 213) ςε κζματα ελζγχου φορζων μθ υπαγόμενων ςτο δθμόςιο τομζα κερδοςκοπικοφ και μθ χαρακτιρα 

που ζχουν ςχζςθ με τθν προςταςία παιδιϊν, θλικιωμζνων, ΑΜΕΑ κλπ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ςφνταξθσ ςχετικϊν 

εκκζςεων και διατφπωςθσ αντίςτοιχων προτάςεων. 

 Τθ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ κακϊσ και τθν εποπτεία ςε  Μονάδεσ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων ( Μ.Φ.Η.), 

Κζντρα Ημεριςιασ Φροντίδασ Ηλικιωμζνων (Κ.Η.Φ.Η.) , Κζντρα Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ Παιδιϊν ( ΚΔΑΠ) και 

παιδιϊν με αναπθρία ( ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ), Στζγεσ Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ Ατόμων με νοθτικι υςτζρθςθ (Σ.Υ.Δ.), Κζντρα 

Αποκεραπείασ Αποκατάςταςθσ (ΚΑΑ) Διθμζρευςθσ, Ημεριςιασ Νοςθλείασ και Κλειςτισ Νοςθλείασ κακϊσ και 

Καταςκθνϊςεισ κερδοςκοπικοφ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα από φορείσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ  

δικαίου (ΝΠΙΔ).  

 Τθ διενζργεια όλων των απαραίτθτων διαδικαςιϊν για τθν επιχοριγθςθ, από πιςτϊςεισ του Κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ, των ιδρυμάτων ΝΠΙΔ, Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων (Μ.Κ.Ο.)και φιλανκρωπικϊν ςωματείων  που 

αςκοφν κοινωνικι πρόνοια ςε όλεσ τισ Π.Ε. τθσ οικείασ Περιφζρειασ 

 τθν κατθγοριοποίθςθ, ιεράρχθςθ και επεξεργαςία παρεμβάςεων, προτάςεων και επιμζρουσ αναγκϊν, όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν από τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και τισ ςχετικζσ ειςθγιςεισ του Περιφερειακοφ και των 

Δθμοτικϊν Συμβουλίων και των αρμοδίων υπθρεςιϊν για κζματα κοινωνικισ προςταςίασ.  

 τθν ανάδειξθ τοπικϊν αναγκϊν ςε κζματα πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ, πρόνοιασ και αλλθλεγγφθσ. 

 τθν αποτφπωςθ και χαρτογράφθςθ των χωρικϊν διαςτάςεων τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 

 τθ διατφπωςθ ειςθγθτικϊν προτάςεων για τθ λιψθ μζτρων και πολιτικϊν και τθν υποβολι τουσ ςτο Περιφερειακό 

Συμβοφλιο για ζγκριςθ. 

 τθ ςφνταξθ / ανακεϊρθςθ τθσ Περιφερειακισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (ΠεΣΚΕ) ςε ςυνεργαςία με τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ και τθ Δ/νςθ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Φτϊχειασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 το ςυντονιςμό των Διμων εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ ςε κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τθ μζριμνα για 

τθν εφαρμογι οριηόντιων μζτρων πολιτικισ και τθν ανάπτυξθ παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ ειδικϊν 

τοπικϊν αναγκϊν. 

 τθ δικτφωςθ όμορων Διμων με επιδιωκόμενο ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ κοινϊν αναγκϊν. 

 τθν παρακολοφκθςθ ςε περιφερειακό επίπεδο τθσ ΠεΣΚΕ με ζμφαςθ ςτθν πρόοδο, που ζχει επιτευχκεί κατά τθν 

εφαρμογι των επιμζρουσ δράςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί τόςο ςε επίπεδο Περιφζρειασ όςο 

και ςε επίπεδο Διμων. 

 τθν αξιοποίθςθ ςτοιχείων και πλθροφοριϊν από τα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ ειςθγιςεισ των Κοινωνικϊν 

Υπθρεςιϊν τω Διμων, κακϊσ και τθν εξζταςθ τθσ μεταβολισ των δεικτϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςε μεςοπρόκεςμο 

και μακροπρόκεςμο ορίηοντα. 

 τθ διενζργεια τακτικϊν ςυναντιςεων με εκπροςϊπουσ τθσ Περιφζρειασ, των Διμων, των κοινωνικϊν εταίρων, τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν, των φορζων υλοποίθςθσ παρεμβάςεων κοινωνικοφ χαρακτιρα, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 

Διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), του Τμιματοσ 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ παρεμβάςεων και 
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γενικότερα τθ διενζργεια του κοινωνικοφ διαλόγου - διαβοφλευςθσ ςε περιφερειακό επίπεδο. 

 τθ δικτφωςθ των φορζων υλοποίθςθσ προνοιακϊν παρεμβάςεων και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν ςε περιφερειακό 

επίπεδο, τθν καταγραφι των βζλτιςτων πρακτικϊν και τον εντοπιςμό αποκλίςεων από τθν υλοποίθςθ. 

 τθν εκπόνθςθ ετιςιασ Περιφερειακισ Ζρευνασ Ειςοδιματοσ και Συνκθκϊν Διαβίωςθσ για τθ διαπίςτωςθ των 

επιπτϊςεων ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ οικείασ Περιφζρειασ. 

 τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαλείων και δεικτϊν παρακολοφκθςθσ των διαδικαςιϊν κοινωνικισ ζνταξθσ των 

ωφελοφμενων τθσ ΠεΣΚΕ, ιδίωσ ςε ηθτιματα, που άπτονται τθσ ζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

 τθν παρακολοφκθςθ και καταγραφι κοινωνικϊν φαινομζνων, όπωσ ακραία φτϊχεια, υπερχρεωμζνα νοικοκυριά και 

τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

 τθ δθμιουργία διαδικτυακισ πφλθσ για τθν καταγραφι τθσ φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, τθ ςυλλογι, 

επεξεργαςία και ανάλυςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςτατιςτικοφ χαρακτιρα και αναφορϊν κοινωνικϊν φαινομζνων 

ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κακϊσ και δράςεων τθσ περιφερειακισ ςτρατθγικισ. 

 τθ διαβίβαςθ ςτοιχείων, δεδομζνων και πλθροφοριϊν προσ το Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό Σφςτθμα (Ε.ΓΠ.Σ) του 

Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. 

 τθ ςφνταξθ και υποβολι ετιςιασ ζκκεςθσ, κατόπιν ζγκριςθσ από το Περιφερειακό Συμβοφλιο προσ τισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ και τθσ Δ/νςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

 
 
 
θμειϊνεται ότι: 

1. Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», ψιφιςε κετικά, τονίηοντασ τθ ςθμαςία αυτισ τθσ τροποποίθςθσ, που αφορά ςτθν κοινωνικι 
πρόνοια κυρίωσ, επιςθμαίνοντασ όμωσ να κατατίκεται ςτο Π.. αντίγραφο του ιδθ ιςχφοντοσ Οργανιςμοφ και τθσ προτεινόμενθσ 
τροποποίθςθσ ι και τθσ νζασ πρόταςθσ ςτθν οποία κα φαίνεται ςθμειωμζνθ θ διαφοροποίθςθ. Αυτό κα διευκόλυνε το ϊμα ςτθν 
καλφτερθ μελζτθ 
 

2. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ, τονίηοντασ ότι αυτι  και ενιςχφει το ρόλο τθσ Περιφζρειασ πάνω 
ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα και είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ αυτό που προτείνει ο Νόμοσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ. 
Βζβαια, κεωροφν απαραίτθτο να επιλεγεί θ ςωςτι δομι τθσ ςυγκεκριμζνθσ Τπθρεςίασ και να αποφευχκοφν «πελατειακζσ» 
αντιμετωπίςεισ.  
 

 
Μειοψθφοφν:  

1. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», διαφωνϊντασ με τθν τροποποίθςθ θ οποία επιςφραγίηει τθν αποδοχι των  αποτελεςμάτων 
των μνθμονίων, που αποδζχτθκε θ Κυβζρνθςθ και ςτθ  ςυνεχεία και θ Περιφζρεια και θ οποία οδθγεί ςτθ φτωχοποίθςθ και ςτθ διατάραξθ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και ςτθν οποία κανείσ δεν αντιτάχκθκε. 
Δεν είναι υπζρ τθσ πολιτικισ «να ςε κάψω Γιάννθ να ςε αλείψω λάδι». Επιλζγουν να μθ κζλουν να «αλείψουν λάδι», επειδι δε κζλουν 
κανείσ ςυμπολίτθσ να «καίγεται». Και δεν παρζλειψαν επίςθσ να τονίςουν ότι μζςα απϋ αυτό τον χορό των εκατομμυρίων και ςτο όνομα τθσ 
κοινωνικισ προςφοράσ ςτουσ φτωχοφσ που δεν ζχουν «ςτον ιλιο μοίρα» , λόγω κάποιων πολιτικϊν που τουσ οδιγθςαν εκεί, κα ωφελθκοφν  
πάλι οι επιτιδειοι. Εκείνοι είναι υπζρ τθσ ανατροπισ όλθσ αυτισ τθσ πολιτικισ. 
 

2. Η παράταξθ  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε τθν απόφαςθ δθλϊνοντασ ότι «καιρόσ είναι πλζον να 
«ευχαριςτιςουμε» τθν Ε.Ε. για τθ βοικεια που μασ προςφζρει, αφοφ πρϊτα μασ τα πιραν όλα,  και τϊρα με ανίερεσ πράξεισ, όπωσ αυτζσ 
που προτείνει ο Νόμοσ, κα μασ επιςτρζψουν τροφι ςε ςυςςίτια και ςτζγθ, μετά τουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ – από «αριςτερι 
κυβζρνθςθ», ςε κζντρα δομϊν. 
Η κατρακφλα του τόπου δεν ζχει όρια. Ακόμθ και θ ςυηιτθςθ του κζματοσ δθλϊνει αποδοχι τθσ πτϊχευςθσ. 
 Τελικά μάλλον ζχουμε πάκει το «ςφνδρομο τθσ Στοκχόλμθσ». 

 
3. Η παράταξθ  «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία καταψιφιςε τθν απόφασ,θ βάηοντασ τον εξισ προβλθματιςμό ςτο 

Περιφερειακό Συμβοφλιο: 
Είμαςτε ςτο 2017. Η τεχνολογία ζχει φκάςει ςτο ζπακρο. Γιατί να πεινάει ο κόςμοσ; Γιατί να υπάρχει αυτι θ εξακλίωςθ και να επιβάλλεται 
να κάνουμε δομζσ;  Αντί να ψάχνουμε και να φτιάχνουμε κάποιεσ δομζσ για να ςτθρίξουμε «κάποιουσ φουκαράδεσ» δεν προχωράμε 
παραπζρα ςε πολιτικι λφςθ και να πιζςουμε τα πράγματα να μοιραςκεί «θ πίτα» πιο καλά; 
 Να μποροφν όλοι να φάνε;  Ασ βάλουμε ζναν κατϊτατο μιςκό ςτον κακζνα και να μπορεί να ηει αξιοπρεπϊσ. Το πιο απλό πράγμα είναι. 
Αλλά κζλουμε οι τρανοί να γίνονται τρανότεροι και οι μεςαίοι και κάτω να εξακλιωκοφν. Αυτι είναι θ πολιτικι που κυριαρχεί ςιμερα. Θα 
αντιταχκοφμε ςε αυτι τθν πολιτικι; 
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Και για το ςυγκεκριμζνο: Εντάςςεται ςτθν προκυμία όλων των Περιφερειακϊν Αρχϊν να προςαρμόηονται «αλά κάρτ»  ςτουσ εκάςτοτε 
νόμουσ, όςο μποροφν πιο γριγορα , χωρίσ τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ και χωρίσ το απαιτοφμενο προςωπικό που χρειάηεται για να φτιάξεισ 
κάποιεσ δομζσ. 
Και θ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ που προωκεί τθ ςυνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα με χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ από 
Τράπεηεσ , καταςκευαςτικζσ και άλλεσ εταιρείεσ τθ ςυμμετοχι τθσ εκκλθςίασ και δθμιουργία ΚΥΝΣΕΠ και ΚΥΣΠΕ, με ενεργό ρόλο των ΜΚΟ, 
ανάγοντασ τθν όποια κοινωνικι πολιτικι ςε υπόκεςθ φιλανκρωπίασ, εκελοντιςμοφ και χορθγιϊν, δεμζνθ με ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ και 
ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ. Πολιτικζσ που ζχει καταγγείλει ςυχνά το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 
Δεχόμαςτε δθλαδι μοιρολατρικά ότι δεν πρζπει να απαιτιςουμε τίποτε από τθν Κεντρικι Εξουςία και ό,τι μασ λζει να ςκφβουμε το κεφάλι 
και να βλζπουμε πωσ κα το υλοποιιςουμε. 
Διατθρείται όλο το πλαίςιο των αντεργατικϊν αναδιαρκρϊςεων τθσ ςθμερινισ αλλά και των προθγοφμενων Κυβερνιςεων, τισ 
«εργαλειοκικεσ» δθλαδι των ΟΟΣΑ και τθσ Παγκόςμιασ Τράπεηασ, που εκφράηεται ςε αρμοδιότθτεσ αλλά και ςτθν κατεφκυνςθ υλοποίθςθσ 
ενόσ μικροφ επιτελικοφ κράτουσ με το πάγωμα των προςλιψεων, τθ ςυνεχι υποςτελζχωςθ και τθν ζλλειψθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ, που 
ζχει οδθγιςει αρκετζσ Υπθρεςίεσ να μθν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτα βαςικά τουσ κακικοντα. 
Καλό κα είναι να αντιδράςει θ Περιφερειακι Αρχι και να πει φτάνει πια, όχι άλλα φορτϊματα ςτθν Περιφζρεια χωρίσ φόρουσ και χωρίσ 
προςωπικό.    
 

4. Ο  ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλο,  κ. Πάνθσ,  ο οποίοσ καταψιφιςε το κζμα επίςθσ. 

 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 

  Σταφροσ Παργανάσ 
                    
Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ          

 
Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 

ΑΔΑ: 7ΧΚΦ7Λ9-Τ6Τ


		2017-09-29T11:00:40+0300
	Athens




