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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 11.02.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  1313 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

17/2022 
από το πρακτικό της 3ης / 11.02.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό 

ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», διεύρυνση 

παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσληψη προσωπικού και αύξηση Προϋπολογισμού της - Έγκριση «Σχεδίου» 

της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 11.02.2022, ώρα 01:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1050/07.02.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 07.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β').  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 1ο : Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό 

ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», διεύρυνση 

παρεχόμενων υπηρεσιών, πρόσληψη προσωπικού και αύξηση Προϋπολογισμού της - Έγκριση «Σχεδίου» 

της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2741/11-7-2016 πρόσκλησης, με κωδικό 019, της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και μετά την υπ’ αριθμ. 

151/2016 σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ν42Ω6Ι-ΑΕ3) με την οποία εγκρίθηκε η 

υποβολή σχετικής πρότασης, ο Δήμος Αγιάς υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο 

«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς», κωδικό MIS 5003171 και συνολική Δημόσια Δαπάνη εκατόν δώδεκα 

χιλιάδες τριακοσίων είκοσι ευρώ (112.320,00 €).  

 

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 873/28-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, (ΑΔΑ: 

ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι), μετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.  

 

Η διάρκεια λειτουργίας της δομής προβλεπόταν για 3 χρόνια (36 μήνες), με ημερομηνία έναρξης της δομής 

την 12-3-2018. Επιλέξιμες δαπάνες: Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, ποσού 93.600,00 € και 

δαπάνες υπολογιζόμενες σε ποσοστό 20% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού, ποσού 18.720,00 €. 

Συνολικά το κόστος της δομής ανέρχεται στο ποσό των 112.320,00 € για τα τρία χρόνια. Η πράξη θα 

υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης υλοποίησης που κατατέθηκε με την 

αίτηση χρηματοδότησης.  

 

Με το με αριθμ. πρωτ. 467/6-2-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-

2020» δόθηκε η δυνατότητα παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» έως την 30-6-2022, με νέα ανάλυση προϋπολογισμού από την έναρξη λειτουργίας της 

δομής έως την 30-6-2022. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΝΦΩ6Ι-ΗΤΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς αποφασίσθηκε η έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 

2020» έως την 30-6-2022 και η αύξηση Προϋπολογισμού της στο ποσό των 183.234,88 ευρώ. 

 

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ 971/10-3-2021 (Α∆Α: Ω89Β7ΛΡ-ΡΨ0) 

Απόφαση µε την οποία τροποποίησε την πράξη µε τίτλο : «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αγιάς» µε κωδικό 

ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020» και ενέκρινε την παράταση λειτουργίας έως 30-6-2022 και µε τον ως άνω Π/Υ. 

 

Στη συνέχεια και με το με αριθμ.πρωτ.5190/13-12-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με 

θέμα «Παράταση λειτουργίας και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» δίνεται η δυνατότητα παράτασης υλοποίησης του 

φυσικού αντικειμένου των πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» έως την 30-10-2023, με νέα ανάλυση 

προϋπολογισμού από την έναρξη λειτουργίας της δομής έως την 30-10-2023. 
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Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα ενδυνάμωσης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με διεύρυνση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του για την στήριξη των παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, με 

ταυτόχρονη πρόσληψη νέου προσωπικού και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου από τις ειδικότητες που 

προβλέπονται από την ΚΥΑ Δ14/15834/8-4-2019 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019). 

 

Ο Π/Υ της πράξης από την έναρξη της πράξης μέχρι τη λήξη της χρηματοδότησης (30-10-2023 ) 

διαμορφώνεται ως εξής μετά την παράταση: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 

  ΠΟΣΟ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ 12/03/2018          ΕΩΣ  31/12/2021                      (1) 130.845,31 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ      01/01/2022   
ΕΩΣ 30/10/2023  (2) 

66.548,68 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΠΟ      01/06/2022   
ΕΩΣ 30/10/2023   
 

23.080,56 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ    (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ)  (3) 5.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ           ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 225.474,55 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 20% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 45.094,91 

  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 270.569,46 

 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
(1) Η μισθοδοσία για το Υποέργο υπολογίστηκε σύμφωνα  με τις μισθοδοτικές καταστάσεις 
(2) Η Μισθοδοσία από 01/01/2022 έως 30/10/2023 υπολογίστηκε με βάση την μισθοδοσία του Ιανουαρίου  
2022  όπως αντλήθηκε από την Συγκεντρωτική Κατάσταση  από το Τμήμα Μισθοδοσίας του Δήμου   
(3) Υπολογίστηκαν προσαυξήσεις της μισθοδοσίας λόγω αλλαγής κλιμακίου μισθοδοσίας.   
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έχοντας υπόψη:  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. δ΄, στ΄ εδάφιο ii και η΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την ΚΥΑ με αριθμό Δ14/15834/8-4-2019 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019), 

- την με αριθμ. πρωτ.: 2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), κωδικό 019 και Α/Α/ΟΠΣ: 1663, 

πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  

- την υπ’ αριθμ. 151/2016 (ΑΔΑ: 6Ν42Ω6Ι-ΑΕ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της 

πρόσκλησης αριθμ. 019/Α.Π.2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), υποβολής προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση 

ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»,  

- την υπ’ αριθμ. 873/28.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με 

θέμα «Ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»,  

- την υπ’ αριθμ. 5/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΑΣΩ6Ι-Ω9Ο) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς με 

θέμα «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγιάς»,  

- την με αριθμ. πρωτ. 1783/14-3-2018 βεβαίωση έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Αγιάς,  

- την υπ’ αριθμ. 46/50/15-3-2018 απόφαση Υλοποίησης με Ίδια μέσα,  

- το με αριθμ. πρωτ. 467/6-2-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020,  

- Την υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΝΦΩ6Ι-ΗΤΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα «Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020» και αύξηση Προϋπολογισμού της - Έγκριση «Σχεδίου» της τροποποιημένης Απόφασης 

Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο 

Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171», 

- Την με αριθμό πρωτ. 971/10-3-2021 (Α∆Α: Ω89Β7ΛΡ-ΡΨ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας με θέμα «2η Τροποποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» µε 

κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020», 

- την υπ’ αριθμ. 51/53/15-3-20112-3-2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, 

- το με αριθμ.πρωτ.5190/13-12-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Παράταση λειτουργίας και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» 

παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:  

1. Για την παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 έως την 30-10-2023 και την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος από τον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο.  

2. Για την έγκριση της αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης από την έναρξη 

λειτουργίας της δομής έως την 30-10-2023 σε 270.569,46 €.  

3. Για την έγκριση «Σχεδίου» της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με 

κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171, όπως αυτό αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο.  

4. Για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας σχετικά με τη στήριξη των 

παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, με ταυτόχρονη πρόσληψη νέου προσωπικού και 

συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου από τις ειδικότητες που προβλέπονται από την ΚΥΑ Δ14/15834/8-4-

2019 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019) και συγκεκριμένα ενός ειδικού παιδαγωγού ΠΕ. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. δ΄, στ΄ εδάφιο ii και η΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

- την ΚΥΑ με αριθμό Δ14/15834/8-4-2019 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019): «Καθορισμός προδιαγραφών 

λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.», 

- την με αριθμ. πρωτ.: 2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), κωδικό 019 και Α/Α/ΟΠΣ: 1663, 

πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  

- την υπ’ αριθμ. 151/2016 (ΑΔΑ: 6Ν42Ω6Ι-ΑΕ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με 

θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Αγιάς στα πλαίσια της 

πρόσκλησης αριθμ. 019/Α.Π.2741/11-7-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΣ37ΛΡ-Ξ9Α), υποβολής προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας, Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση 

ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»,  

- την υπ’ αριθμ. 873/28.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΒΧ7ΛΡ-32Ι) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με 

θέμα «Ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»,  

- την υπ’ αριθμ. 5/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΑΣΩ6Ι-Ω9Ο) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγιάς με 

θέμα «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αγιάς»,  

- την με αριθμ. πρωτ. 1783/14-3-2018 βεβαίωση έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Αγιάς,  

- την υπ’ αριθμ. 46/50/15-3-2018 απόφαση Υλοποίησης με Ίδια μέσα,  

- το με αριθμ. πρωτ. 467/6-2-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 

2014-2020, 

- την υπ’ αριθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΨΝΝΦΩ6Ι-ΗΤΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς με θέμα «Έγκριση παράτασης λειτουργίας της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020» και αύξηση Προϋπολογισμού της - Έγκριση «Σχεδίου» της τροποποιημένης Απόφασης 

Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο 

Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5003171», 

- την με αριθμό πρωτ. 971/10-3-2021 (Α∆Α: Ω89Β7ΛΡ-ΡΨ0) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας με θέμα «2η Τροποποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» µε 

κωδικό ΟΠΣ 5003171 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020», 

- την υπ’ αριθμ. 51/53/12-3-2021 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, 

- το με αριθμ. πρωτ. 5190/13-12-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα 

«Παράταση λειτουργίας και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών στις πράξεις «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

 

1. Την παράταση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 έως την 30-10-2023 και την υποβολή του σχετικού αιτήματος από 

τον Δήμαρχο Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο.  

 

2. Την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης από την έναρξη λειτουργίας της δομής έως την 

30-10-2023 σε 270.569,46€.  

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%95%CE%A337%CE%9B%CE%A1-%CE%9E9%CE%91
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D42%CE%A96%CE%99-%CE%91%CE%953
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%92%CE%A77%CE%9B%CE%A1-32%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9E%CE%91%CE%A3%CE%A96%CE%99-%CE%A99%CE%9F
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9D%CE%9D%CE%A6%CE%A96%CE%99-%CE%97%CE%A4%CE%9F
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A989%CE%927%CE%9B%CE%A1-%CE%A1%CE%A80
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3. Το «Σχέδιο» της τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 

5003171, όπως αυτό αναφέρεται στο συνημμένο σχέδιο.  

 

4. Τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας σχετικά με τη στήριξη των 

παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, με ταυτόχρονη πρόσληψη νέου προσωπικού και 

συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου από τις ειδικότητες που προβλέπονται από την ΚΥΑ Δ14/15834/8-4-

2019 (ΦΕΚ 1344/Β΄/19-4-2019) και συγκεκριμένα ενός ειδικού παιδαγωγού ΠΕ. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιά 5-7-2017 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμ.πρωτ. 6491 
Τ.Δ/νση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 
Τ.Κ.: 40003  
Τηλ: 2494350314 ΠΡΟΣ 
FAX: 2494350320  
Πληροφορίες: Θ. Γκασδράνης 

  

 
 

Αγιά ../../2022 
Α.Π.: … 

 
 

E-mail: teogasdranis@0751.syzefxis.gov.gr 
 
 

 

 

ΠΡΟΣ:   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» 

της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003171 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

3. Τη με αριθμ. 873-28/02/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» 

και MIS 5003171 στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020»  

4. Τη με αριθμ. ………………… σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου (όπου απαιτείται) 

 

Αποφασίζουμε  

 

την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγιάς» της Πράξης «Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αγιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5003171 από τον Δήμο Αγιάς, ως ακολούθως: 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ 

Το «Κέντρο Κοινότητας» είναι μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί ως δομή 

συμπληρωματική του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 

 

 
1 Δεν αφορά αρχαιολογικά έργα 

mailto:teogasdranis@0751.syzefxis.gov.gr
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Αγιάς. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την α) υποδοχή 

– ενημέρωση –και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 

(ΚΕΑ), β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 

εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές και γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου. Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και 

λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 

κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.  Η στελέχωση του «Κέντρου Κοινότητας» θα γίνει σύμφωνα με 

το άρθρο 74 του Νόμου 4430/16 (ΦΕΚ 205/τ. Α'/31.10.2016). Τέλος, διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

με σκοπό την στήριξη των παιδιών και οικογενειών ευάλωτων ομάδων, με την πρόσληψη ενός επιπλέον 

στελέχους  

 

Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Πακέτου Εργασίας (Υποέργου) 

 

Αναλυτική περιγραφή του Πακέτου Εργασίας 

 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) : Παροχή, υπηρεσιών ενημέρωσης υποστήριξης και δικτύωσης   

Το Πακέτο Εργασιών (ΠΕ) έχει 3 υποενότητες (Υ.1, Υ.2 και Υ.3) με τις αντίστοιχες επιμέρους 

ενέργειες/εργασίες: 

  

Υποενότητα 1 (Υ.1):  Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών: 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

• Υποδοχή των ωφελουμένων και καταγραφή του αιτήματος, αξιολόγηση των αναγκών τους 

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που 

υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, τα 

προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες 

όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης- 

Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α. 

 

• Υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα και με ιδιαίτερη 

έμφαση στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας φροντίζουν τόσο για την ορθή 

συμπλήρωση των αιτήσεων όσο και για την συλλογή των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων και 

δικαιολογητικών. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Χρήση και αξιοποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΠΣ), για την πρόσβαση σε προγράμματα 

και υπηρεσίες που είναι ενεργές κατά την περίοδο προσέλευσης του ωφελούμενου στο ΚΚ, για την βέλτιστη 

προσέγγιση και κάλυψη του αιτήματός του. 

ΑΔΑ: 6Λ2ΘΩ6Ι-87Θ



 

Έντυπο:  Ε.Ι.1_5  
Έκδοση: 1η  
Ημ/νια Έκδοσης: χχ.χχ.2016  - 3 - 

       
 

 

 

Παραδοτέα Υποενότητας 1:  

- Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων, που θα περιλαμβάνει:  

• Την σύμφωνη γνώμη τους για την χρήση των προσωπικών τους στοιχείων 

• καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του ωφελούμενου 

• καταγραφή του αιτήματος και της ημερομηνίας που απευθύνθηκε στο ΚΚ 

• Καταγραφή της «διάγνωσης» των στελεχών του ΚΚ, για τις ανάγκες υποστήριξης του ωφελούμενου 

• καταγραφή της Δομής/Υπηρεσίας που προτάθηκε στον ωφελούμενο για την κάλυψη του αιτήματός του 

• Καταγραφή της ενέργειας υποστήριξης προς τον ωφελούμενο από στέλεχος του ΚΚ 

- Ενημέρωση ωφελούμενων σχετικά με προγράμματα εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής με σκοπό την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας . 

- Διασύνδεση και συνεργασία με εργασιακούς συμβούλους του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση για προγράμματα που αφορούν την ένταξη 

στην αγορά εργασίας . 

- Συνέχιση Εργαστηρίων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την ΙΝΕ/ΓΕΣΕΕ . 

 

Η συλλογή των δεδομένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ωφελούμενα άτομα καθώς και τις 

γενικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) , από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της 

χρηματοδότησης θα πραγματοποιείται από το Δικαιούχο.  Προς το σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος είναι 

υποχρεωμένος να διαθέτει/αναπτύξει σύστημα αποθήκευσης και παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου 

του έργου του ΚΚ και ειδικότερα των στοιχείων των ωφελουμένων, και να κάνει χρήση του σχετικού 

συστήματος (Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα - ΕΠΣ) που θα αναπτυχθεί κεντρικά για την εν λόγω πράξη.    

 

Υποενότητα 2 (Υ.2): Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές 

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

•    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες (της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης 

α’ και β’ βαθμού και της κοινωνίας των πολιτών κλπ) που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της 

περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες 

Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, 

Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για 

Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Μετανάστες, για Ρομά και γενικά Προγράμματα για Ευπαθείς Ομάδες 

του Πληθυσμού. 

•    Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης  (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των 

ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς και 

σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

•    Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων. Στόχος είναι η ανάπτυξη 

επαφών και τακτικής επικοινωνίας με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων 

(π.χ. Επιμελητήρια, ενώσεις και ομοσπονδίες εργαζομένων, συλλόγους επιχειρήσεων ή 

επιχειρηματικών ομάδων, κλπ). Το Κ.Κ. συνεργάζεται, κυρίως με τα Γραφεία Απασχόλησης των Δήμων 

(όταν αυτά υφίστανται) για την ανάπτυξη των σχετικών συνεργειών. 
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Στόχος της εν λόγω ενέργειας είναι :  

•     η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα 

αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή / Δήμο και την ύπαρξη συγκεκριμένης δυναμικής όσον αφορά 

την προσφορά εργατικού δυναμικού και ειδικοτήτων 

•     η σύγκλιση του κόσμου των επιχειρήσεων με αυτή των ανέργων μέσα από τη συμμετοχή σε κοινές 

δραστηριότητες (π.χ. ημερίδες). 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων σε 

ζητήματα που αφορούν το έργο του Κέντρου Κοινότητας, αλλά και των Υπηρεσιών που είναι οι βασικοί 

πάροχοι υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους του ΚΚ, για εξασφάλιση αμεσότητας στη συνεργασία, 

πνεύματος αλληλέγγυας δράσης και εντοπισμού ευκαιριών για ανάπτυξη συνεργειών  

Παραδοτέα Υποενότητας 2:  

• Καταγραφή Επικοινωνιών που χρειάστηκαν να γίνουν για τη διασύνδεση του ωφελούμενου με τις 

δομές/υπηρεσίες 

• Υλικό από Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων και ανέργων (Υλικό που 

αποδεικνύει την τέλεση των ανωτέρω ενεργειών π.χ. δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε 

ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού 

χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ κλπ) 

• Τήρηση αρχείου με υλικό από συναντήσεις, συσκέψεις, συνεργασίες των στελεχών των Κέντρων 

Κοινότητας με τις Υπηρεσίες και τις Δομές που θα αναπτυχθεί επικοινωνία και τήρηση συνοπτικών –

περιεκτικών σημειωμάτων με το περιεχόμενο των συσκέψεων, την καταγραφή των βασικών σημείων 

της συνεργασίας, τις αποφάσεις και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες. 

• Δημιουργία φυλλαδίου σχετικά με τη νέα διευρυμένη υπηρεσία  και ειδικότητα στο Κέντρο 

Κοινότητας Δήμου Αγιάς . Δημοσίευση  και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού σε τοπικές 

εφημερίδες και ιστότοπους. 

• Διοργάνωση εκδήλωσης επιμορφωτικού, επικοινωνιακού και κοινωνικού περιεχομένου με σκοπό την 

ενημέρωση των φορέων ,υπηρεσιών και πολιτών του Δήμου για τη νέα υπηρεσία , τους στόχους και 

τον τρόπο υλοποίησής τους . 

• Επισκέψεις δικτύωσης του νέου υπαλλήλου με κοινωνικό λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας σε 

φορείς εκπαίδευσης στα γεωγραφικά όρια του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση για τις νέες 

υπηρεσίες και τη μελλοντική συνεργασία τους . Επί παραδείγματι , κατόπιν  επίσκεψης σε σχολεία 

όλων των βαθμίδων και ΚΔΑΠ δύναται η ανίχνευση και διερεύνηση προβλημάτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίζουν παιδιά και κατ’ επέκταση οι οικογένειές τους (μαθησιακές δυσκολίες , bulling , 

σχολική διαρροή ) . Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για υλοποίηση εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων και υποστήριξης του σχολικού περιβάλλοντος . 

• Επισκέψεις δικτύωσης και ενημέρωσης σε δομές , υπηρεσίες και προγράμματα που αφορούν τη 

κοινωνική προστασία του παιδιού και της οικογένειας σε Περιφερειακό επίπεδο και σε όμορους 

μεγαλύτερους δήμους με σκοπό την  πιο ενδελεχή ενημέρωση εκατέρωθεν και μελλοντική 

παραπομπή περιστατικών σε ειδικότερες υπηρεσίες. Παράδειγμα , επίσκεψη δικτύωσης  σε ꓽ 

 

o Κοινωνική Πρόνοια ,    
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o Χαμόγελο του Παιδιού   

o Δομές Φιλοξενίας Γυναικών και Παιδιών    

o Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)  

o Κέντρα Κοινότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας 

o Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παράρτημα Λάρισας - Δομή   

Γιάννουλης )  

o ΚΕΘΕΑ   ΕΞΟΔΟΣ - Τμήμα Εκπαίδευσης / Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων  

o ΙΨΑ ( Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης ) 

o ΦΛΟΓΑ ( Σύλλογος παιδιών με νεοπλασματικές Ασθένειες ) κ.α. 

 

Υποενότητα 3 (Υ.3): Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και 

διασφάλισης της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων  

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Στόχος του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας, αποτελεί η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η διασφάλιση 

της κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:  

• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. που λαμβάνουν χώρα εντός του Κέντρου Κοινότητας και δεν 

υποκαθιστούν δράσεις των ΚΠΑ ή του ΟΑΕΔ 

• Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες  

• Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος 

κ.α.) 

• Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός 

προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα 

νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες 

και δομές. 

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: 

οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των 

πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής 

διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. 

• Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι 

αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς 

Προστασίας 

• Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες 

δυνατότητες, όργανα,  διαδικασίες κ.λπ.  

• Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών 

• Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά 

περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα 

συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον 

έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών 
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Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Κινητοποίηση και εμπλοκή στις δράσεις κάθε τοπικής ομάδας που μπορεί να συνεισφέρει στους παραπάνω 

στόχους, έπειτα από συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας και τα στελέχη του και από προγραμματισμό 

δράσεων, για αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων και δυναμικού  

 

Παραδοτέα Υποενότητας 3:  

• Τήρηση αρχείου ενεργειών κοινωνικής ένταξης με:  

o  τα χαρακτηριστικά ωφελουμένων,  

o  την διάγνωση των αναγκών του ωφελούμενου που εντοπίζει το στέλεχος του ΚΚ,  

o  το πλάνο εξυπηρέτησης του ωφελούμενου (περιλαμβάνει τις δράσεις για την προώθησή τους στις 

αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, ενέργειες διασύνδεσης του ωφελούμενου, συνεδρίες 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, σύνταξη εκπαιδευτικού χάρτη παιδιού με τις δυνατότητες, τις 

ιδιαιτερότητες, τις ενδεδειγμένες ανάγκες,  Ιατρική/Νομική συνδρομή κλπ,)  

o  Αρχείο με τα αποτελέσματα της δράσης του ΚΚ (π.χ. Ωφελούμενοι που βρήκαν εργασία, μαθητές 

που συνεχίζουν την εκπαίδευση, αξιολόγηση κατάστασης ωφελουμένων που είναι σε πρόγραμμα 

συνεδριών ψυχοκοινωνικής στήριξης, αριθμός εμβολιασμών, τεστ ΠΑΠ κλπ)  

• Αρχείο με εκδηλώσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για Κοινωνική Ένταξη ομάδων ωφελουμένων 

(Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία κλπ) και στοιχείων που αποδεικνύουν την τέλεσή τους (π.χ. 

δημοσιεύσεις  σε τύπο, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, έντυπο ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, 

αφίσες, εκπομπές ενημερωτικού χαρακτήρα, διαφημιστικά σποτ, εκθέσεις καταγραφής περιεχομένου 

εκδηλώσεων, περιγραφής των επιμέρους ενοτήτων, αναφορά στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, καταγραφή 

αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και τυχόν αναγκαίων μελλοντικών ενεργειών που θα αναδέχθηκαν 

κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης,  κλπ) 

• Συνεργασία και ενδεχόμενες ομιλίες με  τις προαναφερθείσες δομές και υπηρεσίες με σκοπό  να 

αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο και διαθέσιμο μέσο για να ενημερώσουμε την ευρύτερη κοινωνία 

κοινωνικά θέματα που αφορούν στην οικογένεια . 

• Δημιουργία Σχολών Γονέων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς στα πλαίσια του 

Δήμου και αποτελούνται συνήθως από κοινωνικούς επιστήμονες και παιδαγωγούς  με στόχο α ) την  

ενδυνάμωση της επικοινωνίας του τριπτύχου ‘’ γονέας-μαθητής-σχολείο ‘’  β) τη συνεργασία σχολείου 

και οικογένειας γ) τη Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα όπως το διαδίκτυο , οι εξαρτήσεις κ.α. 

 

Το σύνολο του προσωπικού της δομής είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση των Παραδοτέων του ΠΕ. 

Σημειώνεται ότι δύνανται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου προς τη ΕΥΔ, έτσι ώστε η ΕΥΔ να εξετάσει την αναγκαιότητα ή 

μη της υποβολής και εξέτασης τροποποιημένης/επικαιροποιημένης Απόφασης, ή την αποστολή σύμφωνης 

γνώμης επί των αιτούμενων τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων.  

 

 

Πίνακας Παραδοτέων Πακέτου Εργασίας, προγραμματισμού υλοποίησης, ανάλυσης σε άμεσες 

και λοιπές δαπάνες 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 

ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΕ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Υ1, Υ2, Υ3 

(Όπως εμφανίζονται στην 
αναλυτική περιγραφή που 
προηγήθηκε) 

12/03/2018 30/10/2023 

2 στελέχη x 67 μήνες 

 

197.393,99 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
20%  επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών 

39.478,80 

ΠΕ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Υ1, Υ2, Υ3 

(Όπως εμφανίζονται στην 
αναλυτική περιγραφή που 

προηγήθηκε) 

01/06/2022 30/10/2023 

1 στέλεχος x 17 μήνες 

 

23.080,56 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
20%  επί των άμεσων 

επιλέξιμων δαπανών 
4.616,11 

Απρόβλεπτα 5.000,00 

20%  επί των απροβλέπτων 1.000,00 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 
270.569,46 

€ 

 

Το αναλυτικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Πακέτου Εργασίας και των επί μέρους 

Υποενοτήτων - Ενεργειών  του Υποέργου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (διάγραμμα Gantt) 

 

Δείκτες Εκροών – Αποτελέσματος 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

05502  Αριθμός 
υποστηριζόμενων 

δομών  

Αριθμός  Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες  

1,00 

05503  Αριθμός 
επωφελουμένων 

των 
υποστηριζόμενων 

δομών  

Αριθμός  Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες  

400,00  

CO17  Άλλα 
μειονεκτούντα 

άτομα  

 Αριθμός  Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες  

400,00 

CO22  Αριθμός έργων που 
αφορούν δημόσιες 

διοικήσεις ή 
δημόσιες υπηρεσίες 

σε εθνικό, 

περιφερειακό ή 

Αριθμός  Λιγότερο 
ανεπτυγμένες 

περιφέρειες  

1,00 

 

 
2 Συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος απασχόλησης σε ανθρωπομήνες  
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τοπικό επίπεδο  

 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 270.569,46 € και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ 

Θεσσαλίας 2014-2020, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. Η διάρκεια του Οικονομικού Αντικειμένου είναι 

από 12/03/2018  έως 31/12/2023 (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας της δομής προσδιορίζεται από: 

✓ το σύνολο των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς 

και εξωτερικών συνεργατών), για το οποίο ελέγχεται το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 της ΥΑ με α.π. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015. 

✓ ένα κατ΄αποκοπή ποσοστό 20% επί της άμεσης επιλέξιμης δαπάνης προσωπικού, για την κάλυψη όλων 

των υπολοίπων δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης (προμήθεια αγαθών, γραφική 

ύλη, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, κλπ…….). Για κάθε ποσό επιλέξιμων άμεσων δαπανών 

προσωπικού που δηλώνει ο δικαιούχος, αυτόματα υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 20%. Οι δαπάνες 

αυτές δεν είναι ελέγξιμες και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών. Ελέγχεται μόνο το φυσικό 

αντικείμενο με βάση τα παραδοτέα που αναφέρονται παραπάνω και ανάλογα με τις ενέργειες που 

υλοποιούνται. Εν τούτοις, ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί τη Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά 

την εκτέλεση της πράξης ειδικότερα, όσον αφορά τις συμβάσεις και αναθέσεις έργων και προμηθειών.  

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά ειδικότητα εργαζόμενου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΠΙΝΑΚΕΣ 

Β.1-Β.3  

[Για την ανάλυση του Προϋπολογισμού και τη συμπλήρωση των Πινάκων λαμβάνεται υπόψη η με αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)] 

 

Γ. ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

 

 [ Στο τμήμα αυτό Περιγράφονται: 

• οι διαδικασίες που έχει θεσπίσει/εφαρμόζει ο Δικαιούχος για τη διοίκηση και διαχείριση του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου   

• οι αρμόδιες Υπηρεσίες/όργανα για την παρακολούθηση και πιστοποίηση/παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση κλπ.   (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος Πίνακας 

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»)   

• το σχήμα Διοίκησης του Έργου       

• ορισμός και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Υπευθύνου του Υποέργου ] 

Σημείωση: Πέραν όσων προβλέπονται στο ΣΔΕ και στους Κανονισμούς των Ταμείων για τη διαδρομή ελέγχου 

στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η εποπτεία και ο έλεγχος των ΚΚ ως προς το φυσικό (παρεχόμενες 

υπηρεσίες), οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, ασκείται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου, σύμφωνα με 

το Άρθρο 6.1 της οικείας ΚΥΑ για τον «καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων 
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Κοινότητας» (και με σχετικές προβλέψεις για την περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τις αντίστοιχες 

προβλεπόμενες Δ/νσεις στο Αρ. 6.2). 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
για υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Τμήμα/ Μονάδα 
Θεσμικό 
Πλαίσιο3 

ΟΝ/ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΡΙΣΜΟΥ 

 

Απόφαση υλοποίησης υποέργου  
Δήμαρχος 3852/2012  

 
Γκουντάρας 
Αντώνιος 

 
 

Πρόσληψη νέου προσωπικού για το 
υποέργο 

Τμήμα Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Απόφαση έγκρισης 
ΟΕΥ Δήμου Αγιάς 

με αρ. 
11625/69354 

(ΦΕΚ Β’ 1584/30-
06-2011)  

 
Ντελής 

Αλέξανδρος 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δημάρχου 

3687/18-3-2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΨ9Ω6Ι-Γ1Α) 

Παρακολούθηση της Υλοποίησης και 
Ολοκλήρωσης του φυσικού 

αντικειμένου του υποέργου 

 

Αυτοτελές Τμήμα 
Κοινωνικής 
Προστασίας, 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

Απόφαση έγκρισης 
ΟΕΥ Δήμου Αγιάς 

με αρ. 
11625/69354 

(ΦΕΚ Β’ 1584/30-
06-2011)  

 
Γκασδράνης 
Θεόδωρος ΑΠΟΦΑΣΗ Δημάρχου 

3687/18-3-2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΨ9Ω6Ι-Γ1Α) 

Οικονομική Διαχείριση 

 

Τμήμα Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Απόφαση έγκρισης 
ΟΕΥ Δήμου Αγιάς 

με αρ. 
11625/69354 

(ΦΕΚ Β’ 1584/30-
06-2011)  

 
Σπανός Ιωάννης 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δημάρχου 

3687/18-3-2014 
(ΑΔΑ:ΒΙΨ9Ω6Ι-Γ1Α) 

 

Το απασχολούμενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάμενο και έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), 

οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το 

αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΕΣ Β.2 και Β.3  είναι αυτό που 

έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής Πρότασης. 

Δεν περιλαμβάνονται στις άμεσες επιλέξιμες δαπάνες προσωπικού η μισθοδοσία (μέρος ή ολόκληρη) του 

τακτικού προσωπικού του δικαιούχου. 

 

Ο/Η <ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ> 

 

 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Παράρτημα Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Παράρτημα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Άλλα (Αποφάσεις Ορισμού Επιτροπών Παραλαβής, Υπευθύνου κλπ.) 

 

 

 
3 Αναφέρεται, ανάλογα με το είδος του Φορέα, το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει η ισχύουσα οργανωτική 

δομή/αρμοδιότητα  (π.χ ΠΔ με τον ισχύοντα «οργανισμό», Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κλπ) 
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Πακέτο Εργασίας  

Υποενότητες/ενέργειες 

1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 4ο Έτος 5ο  Έτος 6ο Έτος 

Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 Τ1 Τ2 Τ3 Τ4 

Υποενότητα.1 (Υ1)                         

                         

Υποενότητα 2 (Υ2)                         

                         

Υποενότητα 3 (Υ3)                         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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Πίνακας Β1: Σύνολο Προϋπολογισμού 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Πίνακας Β.2 Ομάδας Έργου  
 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Δαπάνες βάσει ποσοστού 

(%) επί των άμεσων 
επιλέξιμων δαπανών 

προσωπικού Σύνολο  

Εκτιμώμενη 
απασχόληση 
Προσωπικού 

Κόστος 
Προσωπικού 

Ποσοστό 
(%) 

Δαπάνες 

ΠΕ  

Παραδοτέο 
Υποενότητας 1 (Υ1) 
 
Παραδοτέο 
Υποενότητας 2 (Υ2) 
 
Παραδοτέο 
Υποενότητας 3 (Υ3) 

100% 

 
 

225.474,55 

€ 

 
 

20 
45.094,91€ 

 

270.569,46€ 

 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος 
πρόσληψης/ 

Χρονοδιάγρα
μμα (από –

έως) 

Χρόνος 
Απασχόλησης Κόστος (€) 

Νομική Βάση (Α/Μ) 

1 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν. 2190/1994  / 
ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 
14435-1135/2016 
- ΦΕΚ 854/Β/30-
3-2016 
 

12/03/2018-
30/10/2023 

67 

101.197,00€ 

2 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν. 2190/1994  / 
ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 
14435-1135/2016 
- ΦΕΚ 854/Β/30-
3-2016 
 

12/03/2018-
30/10/2023 

67 

101.196,99€ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
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Πίνακας Β.3  Λοιπές Δαπάνες   

 

α/α Άμεσα επιλέξιμες αμοιβές προσωπικού Λοιπές δαπάνες 

  % ποσό 

 225.474,55 20 45.094,91 
 

α/α Ειδικότητα 
Σχέση 

Απασχόλησης 
Τρόπος 

πρόσληψης/ 

Χρονοδιάγρα

μμα (από –
έως) 

Χρόνος 
Απασχόλησης 

Κόστος (€) 

3 
ΕΙΔΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΠΕ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

Ν. 2190/1994  / 
ΚΥΑ Δ23/ΟΙΚ. 
14435-1135/2016 
- ΦΕΚ 854/Β/30-
3-2016 
 

01/06/2023-
30/10/2023 

17 

 
 
23.080,56€ 

     Σύνολο 225.474,55 € 

ΑΔΑ: 6Λ2ΘΩ6Ι-87Θ
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