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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 13/3-10-2019 Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ.95/2019 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019και 01/09-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 
3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ, όπωσ ιςχφουν,  ςυνιλκε ςε  δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  τρεισ (3) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα  15.00, 
κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 146163 / 3105/25-9-2019 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν: 
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου 
Β.  1.Παργανάσ ταφροσ, Πρόεδροσ του Π..  
      2.ακαρζλθσ Δθμιτριοσ, Αντιπρόεδροσ του Π.. 
      3.Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ, Γραμματζασ του Π.. 
Γ.   1.Ψακάσ Βαςίλειοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ  
      2.Πιτοφλθσ Θωμάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
      3. ιαράβασ Κωνςταντίνοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 
      4. Ιωάννου Ευςτράτιοσ (τράτοσ), Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
 Δ. 1. Πατιλασ Κωνςταντίνοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
     2. Μπραΐμθ – Μπότςθ ταυροφλα, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
     3.Νάκου – Δαςοφλα Αγνι, Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
     4. Πότςθσ Οδυςςεφσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
     5. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
     6. Γοφςθσ Χριςτοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί φμβουλοι: 
1.ίμου –Σάςιου Αναςταςία 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Φϊτθσ Φϊτιοσ 4.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ. 5.Δθλαβζρθ Ρεγγίνα 6.πανοποφλου –
άρρα Ηλιάνα 7.Σςιάρα ταυροφλα 8.Ναυρόηογλου Παναγιϊτα (Γιϊτα) 9.Γκαρτηονίκασ Ηλίασ 10.Γαϊτανίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
11.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα) 12.Λαηάνθσ Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 13.Καλοφδθσ Βαςίλειοσ 14.πυρζλθσ Μιχαιλ 15.Ματςίρασ Χριςτοσ 
16.Γκοφμασ Αχιλλζασ 17.Σρομποφκθσ Δθμιτριοσ 18.Γκίηα Ουρανία (Ράνια) 19.Ζάψασ Γεϊργιοσ 20.πζγγοσ Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ) 
21.Λζκκα Χριςτίνα 22.Κορωναίοσ Θεόδωροσ 23.Νάνοσ Ευςτάκιοσ 24.Ριηόπουλοσ πυρίδων 25.Βλζτςασ Ακανάςιοσ (άκθσ) 26.Παππάσ 
Δθμιτριοσ (Σάκθσ)   27.Δθμθτρίου Δθμιτριοσ 28.Κιτςανοφ Μαργαρίτα 29.Λιοφρθσ Θεοχάρθσ (Χάρθσ) 30.Φραγκοφλθσ Παφλοσ 
31.Πρζντηασ Γεϊργιοσ 32.Ζζκα – Πάςχου Κωνςταντίνα 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Ζικοσ Νικόλαοσ  35.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 
36.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ  
  
Σ. τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν  οι  κ.κ.:1.Κατζρθσ Ιωάννθσ  και 2.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ , τακτικά μζλθ του Π.., αν και νόμιμα 
κλικθκαν                                         
 
 Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου, Αργυρϊ 
Παππά και Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου, κ. ιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα, κ.λπ. 
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, 
κζμα: 

 
ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

      Θζμα 3
ο 

 ======== 
χετικά με τισ εξελίξεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ  ςτθν  Α.Μ.Κ.Ε. ΜΕΡΙΜΝΑ 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ 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. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ 

αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  

υντονιςτι Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

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

661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σο κζμα που τζκθκε από τθν παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», με το από 2/10/2019 ζγγραφό τθσ (Α.Π./Π.. 

150753/3185/2-10-2019 , ςυνθμμζνα με α/α: 59 ςτο φάκελο 2 /2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.. 

και ειδικότερα  με α/α 62 ) και το οποίο ζχει ωσ  εξισ:  
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« Αίτθμα τθσ Λαϊκισ Συςπείρωςθσ Ηπείρου για τοποκζτθςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου ςτο ηιτθμα των διαρκών 
δυςμενών μεταβολών των εργαςιακών ςχζςεων ςτθν Α.Μ.Κ.Ε. Μζριμνα, μζλοσ τθσ οποίασ αποτελεί θ Περιφζρεια 
Ηπείρου, με επίπτωςθ ςτο παραγόμενο παιδαγωγικό και κεραπευτικό -υποςτθρικτικό ζργο των 8 δομών τθσ για 
παιδιά. 
 
φμφωνα με διαςταυρωμζνεσ καταγγελίεσ του ςωματείου ιδιωτικισ υγείασ Ιωαννίνων αλλά και του Ε.Κ.Ι. φζτοσ είναι θ 
χρονιά που κορυφϊκθκαν οι πολυετείσ προςπάκειεσ του Δ.. τθσ Α.Μ.Κ.Ε. ΜΕΡΙΜΝΑ για  διαρκείσ δυςμενείσ μεταβολζσ 
των εργαςιακϊν ςχζςεων των εργαηομζνων ςτισ δομζσ των βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν και των Κ.Δ.Α.Π. Δυςμενείσ 
μεταβολζσ που ζχουν διαμορφϊςει πολλαπλζσ ταχφτθτεσ εργαςιακϊν ςχζςεων ακόμα και ςε εργαηόμενουσ τθσ ίδιασ 
ειδικότθτασ που εργάηονται ςτθν ίδια κεραπευτικι-παιδαγωγικι ομάδα . Δυςμενείσ μεταβολζσ που οξφνουν το κλίμα 
αβεβαιότθτασ και αναςφάλειασ και ςπζρνουν το αίςκθμα τθσ ανιςότιμθσ μεταχείριςθσ εργαηομζνων με αρνθτικζσ 
επιπτϊςεισ ςτθν λειτουργία των διακλαδικϊν ομάδων επαγγελματιϊν τθσ ΜΕΡΙΜΝΑ και ςτο παραγόμενο κεραπευτικό -
παιδαγωγικό ζργο για τα παιδιά που φιλοξενοφνται ςτισ δομζσ. Δυςμενείσ μεταβολζσ που ςυνοδεφτθκαν από 
παραιτιςεισ και εκβιαςμοφσ από τθν διοίκθςθ για αναςτολι τθσ δικαςτικισ διεκδίκθςθ των δϊρων από τουσ 
εργαηόμενουσ των δομϊν. 
υγκεκριμζνα φζτοσ καταγγζλλεται θ απαράδεκτθ ςτάςθ τθσ διοίκθςθσ τθσ Α.Μ.Κ.Ε «Θ Μζριμνα» που προςπακεί, με 
ξεκάκαρουσ εκβιαςμοφσ, να επιβάλλει ςε 15 από τουσ 23 εργαηόμενουσ  οριςμζνου χρόνου αλλαγζσ ςυμβάςεων από 
11μθνεσ ςε 10μθνεσ με μειωμζνεσ ϊρεσ εργαςίασ από 8ωρο ςε 6ωρο διατθρϊντασ αυκαίρετα τουσ υπόλοιπουσ  8 ςτισ 
παλιζσ ςυμβάςεισ .Παρά τισ ενζργειεσ του ςωματείου και του ΕΚΙ που οδιγθςαν ςε απόςπαςθ δζςμευςθσ από τθν νζα 
δθμοτικι αρχι και τον πρφτανθ του πανεπιςτθμίου για πάγωμα των δυςμενϊν εργαςιακϊν μεταβολϊν και επανεξζταςθ  
του κζματοσ μετά τθν τοποκζτθςθ εκπροςϊπων τουσ ςτο Δ.., θ γενικι διευκφντρια τθσ ΜΕΡΙΜΝΑ προχϊρθςε ςε 
εξαναγκαςμό κάποιων εκ των εργαηομζνων να υπογράψουν τισ νζεσ ςυμβάςεισ για να επιςτρζψουν ςτθν εργαςία τουσ . 
Οι λοιποί 13 (3 από τουσ βρεφονθπιακοφσ  ςτακμοφσ και 10 από το ΚΔΑΠ) που ςυνεχίηουν να αρνοφνται να υπογράψουν 
τισ νζεσ δυςμενείσ ςυμβάςεισ ζχουν λάβει απαγόρευςθ προςζγγιςθσ του χϊρου εργαςίασ ακόμθ και με απειλζσ και 
βρίςκονται εκτόσ εργαςίασ. 
Ο πίνακασ με τισ καταςτάςεισ λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ των ετϊν 2016-2017-2018 που αναρτάται ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΜΕΡΙΜΝΑ καταδεικνφει τισ εξισ ςαφείσ τάςεισ:  
Ενϊ τα ζςοδα από τθν  Ελλθνικι Εταιρία Σοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ Α.Ε. αυξάνονται από 930.254 ευρϊ το 
2016 ςε 1.109.000 το 2018 , (αφξθςθ που αντιςτοιχεί  ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των voucher 5000 ευρϊ/ωφελοφμενο 
παιδί Αμζα) ,  οι αμοιβζσ και τα ζξοδα των εργαηομζνων οριςμζνου χρόνου μειϊνονται από 539.000 ςε 519.000 ευρϊ 
και τα ζξοδα για αμοιβζσ των εργαηομζνων με ΑΠΤ (απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν) -μπλοκάκι εκτοξεφονται από τισ 
382.000 ςτισ 589.000ευρϊ δείχνοντασ ότι οι νζεσ δομζσ  και οι νζεσ ανάγκεσ καλφπτονται με εργαηόμενουσ με τθν 
χειρότερθ ςχζςθ εργαςίασ που αυταςφαλίηονται. 
Γίνεται φανερό ότι θ αφξθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ΜΕΡΜΝΑ ςτθρίηεται ςτθν χειροτζρευςθ των όρων εργαςίασ του 
παλαιότερου προςωπικοφ και  ςτθν πρόςλθψθ νζων εργαηομζνων με τθν χειρότερθ εργαςιακι ςχζςθ, αυτιν τθσ 
ςφμβαςθσ ζργου, που απαλλάςςει τθν εργοδοςία από οποιαδιποτε δζςμευςθ που προβλζπει θ εργατικι νομοκεςία για 
αςφάλιςθ, άδειεσ αναρρωτικζσ κ.α., που μποροφν να απολυκοφν ανα πάςα ςτιγμι. Ακόμθ όμωσ και ςε οριςμζνουσ από 
τουσ εργαηόμενουσ με μπλοκάκι επζβαλλαν φζτοσ δυςμενι μεταβολι , μετατρζποντασ επιλεκτικά κάποιουσ από αυτοφσ 
από 6 ωρουσ ςε 5 ωρουσ. Γίνεται επίςθσ φανερι θ υποχρθματοδότθςθ από τον κρατικό προχπ ολογιςμό που οδθγεί ςε 
χειροτζρευςθ τθσ λειτουργίασ των δομϊν τθσ Πρόνοιασ και ο πρωτοπόροσ ρόλοσ των Μ.Κ.Ο. ςτθν χειροτζρευςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων. 
Θ διοίκθςθ τθσ ΜΕΡΙΜΝΑ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ για το ότι αφινει εκτεκειμζνα  παιδιά -Αμζα χωρίσ τισ κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ για εξατομικευμζνθ κεραπεία-υποςτιριξθ.  
Ηθτάμε θ Περιφζρεια Θπείρου, ωσ μζλοσ τθσ ΑΜΚΕ Θ ΜΕΡΙΜΝΑ να παρζμβει κεςμικά και οικονομικά ϊς τε να ςτθριχκεί 
θ  κεραπευτικι και παιδαγωγικι δραςτθριότθτα των εργαηομζνων, να επιςτρζψουν ςτθν εργαςία τουσ οι αποκλειςμζνοι 
ςε εκκρεμότθτα εργαηόμενοι χωρίσ καμιά μεταβολι τθσ εργαςιακισ τουσ ςχζςθσ, και να μετατραποφν οι ςυμβάςεισ 
ζργου ςε ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και να ζχουν όλοι οι εργαηόμενοι των δομϊν ςυμβάςεισ 12μθνεσ -8ωρεσ με 
πλιρθ εναπομείναντα εργαςιακά δικαιϊματα. Χωρίσ εργαηόμενουσ που να αιςκάνονται αξιοπρεπείσ ςτθν εργαςία τουσ 
κανζνα κετικό παιδαγωγικό-κεραπευτικό αποτζλεςμα δεν μπορεί να επιτευχκεί. 
ΑΣΙΚΘ ΜΘ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΘ ΕΣΕΡΕΙΑ ."Θ ΜΕΡΙΜΝΑ"                       

                                                ΚΑΣΑΣΑΘ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ  ΕΚΜΕΣΑΛΕΤΘ                                                                              
                         31θσ Δεκεμβρίου     
                                                                          Ποςά   κλειόμενθσ    Ποςά προθγοφμενθσ   Ποςά προθγοφμενθσ 
                                                                            Χριςθσ 2018               Χριςθσ 2017               Χριςθσ 2016 
      ΧΡΕΩΘ                                                                   
60  -Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ                             519.891,44                  532.654,68                 539.059,80 

61  -Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων  ( με ΑΠΤ )                    589.655,17                  481.878,87                  382.357,78 
62  -Παροχζσ τρίτων  ( οτε -ΔΕΘ – Θζρμανςθ )                 52.591,51                    36.065,08                     33.076,57 
63   -Φόροι Σζλθ                                                              2.776,44                      2.510,52                     1262,05 
64 64.00 -Ζξοδα μεταφορϊν  ( καφςιμα αυτοκινιτων )          18.470,55                    12.386,84                      9.534,17                           
64.01 -Ζξοδα ταξειδίων                                                        0,00                           233,76                           374,15                    
64.02 -Ζξοδα προβολισ και διαφθμίςεωσ  ( εκδθλϊςεισ ) 3.509,78                    1.208,02                     1.505,40                               
64.06 -Δωρεζσ - επιχορθγιςεισ                                           177,71                           0,00                          15.245,10 
64.07 -Ζντυπα και γραφικι φλθ                                        6.622,13                      6.808,86                        4.192,86  
64.08 -Τλικά άμεςθσ ανάλωςθσ ( τρόφιμα, κακαριότθτα) 45.172,88                   39.986,09                         35.356,44 
64.98 -Διάφορα                                                                    0,00                          30,00                            4,10           
                  ΤΝΟΛΟ 64                                                  73.953,05                      60.652,86                       66.212,22                
65    -Σόκοι και ςυναφι ζξοδα                                             296,61                         234,70                           78,60                  
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66    -Αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων                                30.214,08                     23.025,61                       9.245,86              
80.00   Αποτζλεςμα (  ηθμία )                                        -124.589,75                    -11.559,33                         22.064,14         

                    ΤΝΟΛΟ ΧΡΕΩΕΩΝ                                1.144.788,55                   1.125.462,99                 1.053.357,02 
      ΠΙΣΩΘ                                                                  
      1.Πωλιςεισ                                                                            
73 -Τπθρεςιϊν ( ζςοδα από ΕΕΣΑΑ )                       1.109.577,27                1.092.849,70                    930.254,89      
74 -Επιχορθγιςεισ  ( Τπουργείο Εργαςίασ, ΟΑΕΔ )            0,00                        2.510,75                        67.630,09             
75 -Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν ( δωρεζσ, γονείσ )   28.131,45                     23.488,06                     47.567,31   
76 -Ζςοδα κεφαλαίων                                                      6.685,83                       6.614,48                       5.960,42  
82. Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων                                   394,00                           0,00                                           
(επιςτροφι τζλουσ επιτιδ. 2014 ) 
                    ΤΝΟΛΟ ΠΙΣΩΕΩΝ                         1.144.788,55                1.125.462,99                    1.053.357,02  
 
5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:13/48/3-10-2019 ) 

Αναγνωρίηοντασ τθν αναγκαιότθτα του παραγόμενου παιδαγωγικοφ και κεραπευτικοφ-υποςτθρικτικοφ ζργου τθσ ΑΜΚΕ 

ΜΕΡΙΜΝΑ, προτείνει τθ ςυνζχιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθν  αποκατάςταςθ τυχόν μεταβολϊν αυτϊν,  προκειμζνου αυτζσ 

να είναι πλιρουσ απαςχόλθςθσ και αορίςτου χρόνου, ζτςι ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ςυνζχιςθ του απαραίτθτου  κοινωνικοφ ζργου  

τθσ. 

Να προθγθκοφν οι απαραίτθτοι ζλεγχοι, προκειμζνου να ςυνταχκεί ςυγκεκριμζνο οργανόγραμμα κζςεων ςυγκεντρωτικά και 

κατά δομι, ζτςι ϊςτε να είναι πλζον ςαφζσ το  αναγκαίο προςωπικό, που είναι απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

ςυνολικισ δομισ.   

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
 
 
  Η Πρακτικογράφοσ                    Ο Πρόεδροσ του Π.. 
 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

  ταφροσ Παργανάσ 
 
   

Ο Αντιπρόεδροσ του  Π. 
 
ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

 
 

Ο Γραμματζασ του  Π.. 
                 

                 Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ  
 
 

 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα  
Θ Γραμματζασ του Π..  
 
Αργυρϊ Παππά 
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