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Αρ. Πρωτ: 120334/1292
ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 949/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 119235/322/22.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας &
Κοινωνικής Μεριμνάς της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 949/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, για τη κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε.
ΑΧΑΪΑΣ, των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των μαθησιακών ικανοτήτων, της
αυτοεκτίμησης και της ψυχοκοινωνικής εξέλιξής παιδιών και εφήβων ηλικίας 10 – 14 ετών
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-4:
«Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των
ωφελούμενων του ΤΕΒΑ» και του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-5: «Διαδραστικές παρουσιάσεις και
σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών
διαταραχών» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2019 και σύμφωνα με την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας που επισυνάπτεται», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 949/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 87ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση διενέργειας δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 6.000,00 € συμπ. ΦΠΑ,
για τη κάλυψη του κόστους, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας– Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, των
παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των μαθησιακών ικανοτήτων, της αυτοεκτίμησης και της
ψυχοκοινωνικής εξέλιξής παιδιών και εφήβων ηλικίας 10 – 14 ετών ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Συνοδευτικού Μέτρου ΣΜ-4: «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια,
βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ» και του Συνοδευτικού
Μέτρου ΣΜ-5: «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά
εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών
δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης
των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας για το έτος 2019 και
σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που επισυνάπτεται».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 119235/322/22.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας &
Κοινωνικής Μεριμνάς της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 68 του υποκεφαλαίου 1 «Έλεγχος δεσμεύσεων του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
4. Την εγκύκλιο 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ- ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 20,34 και 35 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Μισθολογικές ρυθμίσεις και επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-2003) όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) και 6,7 παρ.1 του Ν.3833/2010(ΦΕΚ
40/Α/15-3-2010).
8. Την αρ.165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016).
9. Την αριθμ. 228/15-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019 (ΑΔΑ: 6Ζ067Λ6Γ03) και την υπ. αρίθμ. πρωτ. 265933/28-12-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΨ7ΛΟΡ1Φ-ΠΔΟ), σύμφωνα με την οποία, η υπ. αρίθμ. 228/2018
ανωτέρω, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη και σύμφωνη με τις διατάξεις των
άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010
10. Την αριθμ.οικ.16428/180/19-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής
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Επιτροπής της ΠΔΕ», κάθε πράξης που ανάγεται στα καθήκοντα διατάκτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 281/7-2-2017).
11. Την αριθμ. 55961/643/1-3-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 111/ τ.ΥΟΔΔ/9-3-2017).
12. Την αριθ. 69641/869/14.3.2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Προέδρου
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-3-2017».
13. Την αριθμ. 145/22-12-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτική Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των τριών (3) Κοινωνικών Συμπράξεων των Π.Ε.
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
14. Την υπ.αριθμ.147/22-12-2015(ΑΔΑ: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της συμμετοχής της ΠΔΕ στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε Αχαΐας στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής
Σύμπραξης.
15. Την αριθμ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και
βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ
5000168 (ΑΔΑ: 970ΡΟΞ7Φ-ΒΚΟ).
16. Την αριθμ. 62/08-06-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η αποδοχή και η υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» -Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε ΑΧΑΪΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5000168 η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΚ5Α7Λ6-847).
17. Την αριθ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017).
18. Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Δ23/οικ/46856/3781/13-10-2016 (ΦΕΚ 4171/Β/23-12-2016) Υπουργική
Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2017
και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2018.
19. Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 σύμφωνα με την αριθμ. Δ26/οικ.456001/360/3-1-2017 (ΦΕΚ 3670/Β/3-10-2017 Υπουργική
Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως προς το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2018
και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου μέχρι 31/03/2019.
20. Το γεγονός ότι παρατάθηκε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 - Κ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ» (Κωδικός ΟΠΣ 5000168) σύμφωνα με την υπ’αριθ. Δ13/οικ./39525/2150/17-72018 Υπουργική Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016(ΦΕΚ 3143/Β/31-7-2018), ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, η οποία αφορά παράταση (3η
παράταση) στη λήξη του φυσικού αντικειμένου μέχρι 31/12/2019 και στη λήξη του οικονομικού αντικειμένου
μέχρι 31/03/2020.
21. Την αριθμ. Δ13/ΟΙΚ./8039/197/20-2-2019 (ΦΕΚ 914/Β/18-3-2019) απόφαση της Αν. Υπουργού Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» με την οποία παρατείνεται το Φυσικό Αντικείμενο της
Πράξης ως τις 31/12/2020 και το Οικονομικό Αντικείμενο ως τις 31/12/2023.
22. Την αριθμ. 127/08-8-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση
αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους» (ΑΔΑ: 60ΡΥ7Λ6-ΓΞΤ) για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος
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2018, µε στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο
ενεργό και βιώσιμο τρόπο.
23. Την αριθμ. 42/12-3-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 127/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
6Α9Ζ7Λ6-34Π) με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους.
24. Τον οδηγό «Κοστολόγησης Υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων των Κοινωνικών Συμπράξεων και
Ανάπτυξη Ψηφιακού Εργαλείου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου των παρεχόμενων Συνοδευτικών
Μέτρων» που εξέδωσε η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ - Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού.
25. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα της Π.Ε. Αχαΐας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις Ε.Φ.: «02.01.071 & Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1281 του οικονομικού έτους 2019.
26. Την επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του Ε.Π. ΕΒΥΣ Ι του ΤΕΒΑ.
27. Το γεγονός ότι οι αναφερόμενες δράσεις (ΣΜ4-ΣΜ5) έχουν υποβληθεί και έχουν λάβει έγκριση για την
υλοποίηση τους από το ΕΙΕΑΔ (ως Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ/FEAD) μέσω του λογισμικού πλατφόρμας
υποβολής Συνοδευτικών Μέτρων στις 9/4/2019.
28. Το αριθμ. 110889/8087/15.04.2019 έγγραφό της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, περί
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης ποσού 6.000€ για τα ΣΜ4 & ΣΜ5 του Σχεδίου Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα
2018» του ΤΕΒΑ.
29. H Κοινωνική Σύμπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Αχαΐας µε επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο)
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές
δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε κωδικό MIS
5000168 και συνολική δημόσια δαπάνη €4.557.989,79, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Για την υλοποίηση της Πράξης έχει υπογραφεί το από 25-06-2015
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε με την από 25-10-2017
απόφαση της Κοινωνικής Σύμπραξης, μεταξύ των εταίρων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.ΔΗ.Π.) ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΑΙΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συμβάλλει στην ανακούφιση των ασθενών
ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται από την φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την
κοινωνική ενσωμάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και
συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και
υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη συλλογή, μεταφορά,
αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/ και βασικής υλικής συνδρομής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά
μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα αφορούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας πέραν της διανομής τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, µε στόχο
την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και
βιώσιμο τρόπο. Τα Συνοδευτικά Μέτρα, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, υλοποιούνται
υπό την εποπτεία είτε του Δικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης, στον οποίο/ στους
οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη, η αρμοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης του/ τους.
Το Σχέδιο Δράσης «Συνοδευτικά Μέτρα 2019» του ΤΕΒΑ στηρίζεται στη στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.
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Στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων το ΣΜ-4 αφορά σε «Διαδραστικές παρουσιάσεις
και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για
θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ» και συγκεκριμένα:
Οργάνωση παρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, διαδραστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και λοιπών δράσεων
ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο,
Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, κοινωνικών λειτουργών,
ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών συλλόγων, θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής
πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας, συμβουλευτικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, δικτύων υπηρεσιών
πρόληψης και παρέμβασης, συλλόγων εθελοντών, σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων
γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου Παίδων Καραμανδάνειο, του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), των κοινωνικών υπηρεσιών
των Δήμων, των δημοτικών επιχειρήσεων, των δομών της ΠΔΕ, κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για τις
δράσεις του ΣΜ-4 είναι 7.000 € και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό
02.01.071.9919.01.1281. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί στους παρακάτω θεματικούς άξονες και
στοχεύει στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των δράσεων είναι ενδεικτικοί):
(1) Ενημέρωση, πρόληψη, φροντίδα, θεραπεία, συμβουλευτική καθοδήγηση και παρέμβαση σε
παιδοψυχιατρικά θέματα, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της
αντιμετώπισης/ θεραπείας στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις ή διάγνωση ψυχολογικών ή ψυχιατρικών
περιστατικών σε παιδιά και εφήβους. Η εξασφάλιση συνθηκών κοινωνικής ένταξης και του βέλτιστου δυνατού
επιπέδου διαβίωσης αποτελεί μείζον θέμα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
(2) Συμβουλευτική για Διαχείριση του άγχους και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, με σκοπό την
ενημέρωση για τα αγχώδη περιστατικά στη ζωή των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων, την παθολογία
των διαταραχών, τις βασικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση και ανακούφιση από
τις αγχώδεις διαταραχές και τα συμπτώματα άγχους που χαρακτηρίζουν τον καθημερινό τρόπο ζωής μας, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης από τους ειδικούς επιστήμονες.
(3) Ενδυνάμωση ψυχικής υγείας στις σύγχρονες απαιτητικές συνθήκες, με σκοπό την ενημέρωση και την
στήριξη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών οικογενειακό, επαγγελματικό,
προσωπικό, οικονομικό επίπεδο και της πίεσης που οδηγεί σε διαταραχές υγείας και ομαλής διαβίωσης. Οι
ψυχολογικές επιπτώσεις που επέφερε η χρόνια οικονομική κρίσης βιβλιογραφικά πλήττουν ιδιαίτερα τις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που ανήκουν οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ
(4) Υποστήριξη για Μείωση και Εξάλειψη του φαινομένου της Ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο κρίσιμα θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Θα
παρουσιαστούν οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του φαινομένου και θα αναλυθούν οι μορφές
κακοποίησης και κακοποιητικών σχέσεων (σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική κακοποίηση, παραμέληση
παιδιού) αλλά και με ποιόν τρόπο οι ειδικοί κατανοούν και αναγνωρίζουν τέτοιου είδους περιστατικά.
Παράλληλα, θα αναφερθούν πρακτικές αντιμετώπισης και συμβουλευτική μέσω φορέων, δικτύων και
υποστηρικτικών δομών αλλά και θεραπευτικών παρεμβάσεων στις οικογένειες.
(5) Πρόληψη από τις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας στη
σύγχρονη εποχή με σοβαρές επιπτώσεις στη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα (ειδικά των νέων), αλλά και με
σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Τα τελευταία 40 χρόνια η χρήση ναρκωτικών ουσιών
άρχισε να εξαπλώνεται, ιδιαίτερα στο νεανικό πληθυσμό. Αναγνωρίζοντας τον τομέα της πρόληψης ως τη
σημαντικότερη παράμετρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ουσιοεξάρτησης, η περιφερειακή ενότητα
προγραμματίζει δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ στις έδρες των
Δήμων της Αχαΐας.
Το ΣΜ-5 αφορά σε Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια,
ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, η/ και
άλλων αναπτυξιακών διαταραχών και συγκεκριμένα: Οργάνωση παρουσιάσεων, σεμιναρίων, εκθέσεων,
διαδραστικών εκδηλώσεων, ημερίδων και λοιπών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των
ωφελούμενων στις έδρες των Δήμων της Αχαΐας (Πάτρα, Αίγιο, Δυτική Αχαΐα, Καλάβρυτα, Ερύμανθος), με τη
συμμετοχή επιστημόνων, ιατρών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επαγγελματιών υγείας, ιατρικών
συλλόγων, θεραπευτικών μονάδων, κέντρων κοινωνικής πρόνοιας, δομών ψυχικής υγείας, συμβουλευτικών
κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, δικτύων υπηρεσιών πρόληψης και παρέμβασης, συλλόγων εθελοντών,
σωματείων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, εκπροσώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, του Νοσοκομείου Παίδων
Καραμανδάνειο, του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Παναγία η Βοήθεια» (ΠΠΝΠ), των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών επιχειρήσεων, των
δομών της ΠΔΕ, κ.α. φορέων. Το κόστος δαπάνης για τις δράσεις του ΣΜ-5 είναι 3.000 € και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2019 με κωδικό 02.01.071.9919.01.1281. Το περιεχόμενο των δράσεων θα κινηθεί
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στους παρακάτω θεματικούς άξονες και στοχεύει στη στήριξη των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ (οι τίτλοι των
δράσεων είναι ενδεικτικοί):
(1) Πρώιμη ανίχνευση δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Δεδομένου ότι οι μαθησιακές ελλείψεις,
εμποδίζουν σημαντικά την μάθηση και την ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού, είναι σημαντικό για τα παιδιά
των ωφελούμενων του ΤΕΒΑ, να υλοποιηθούν δράσεις έγκαιρης παρέμβασης , αυτοεκτίμησης και εξασφάλισης
ισότιμων εκπαιδευτικών ευκαιριών που θα αναστέλλουν διαγενεακές κοινωνικές ανισότητες. Οι δράσεις
περιλαμβάνουν ημερίδες ή και θεματικά εργαστήρια ή και λοιπές ενέργειες ευαισθητοποίησης για την
ενημέρωση των ωφελούμενων σχετικά με τα κριτήρια και την ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης
αλλά και τη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών (όπως π.χ. δυσλεξία, δυσορθογραφία, κ.α.) σε παιδιά και
εφήβους.
(2) Νοητική υστέρηση: διάγνωση, κοινωνική ενσωμάτωση και αυτονομία. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ημερίδες
ή και θεματικά εργαστήρια ή και λοιπές ενέργειες ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση και την
ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων για την αναγνώριση των συμπτωμάτων διαταραχών και συνδρόμων
αλλά και τη διαχείριση της νοητικής υστέρησης σε παιδιά και εφήβους σε όρους κοινωνικής ενσωμάτωσης,
αυτονομίας, προσαρμογής στο περιβάλλον.
Η ΠΕ Αχαΐας, επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Αχαΐας για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), προτίθεται στα πλαίσια των Συνοδευτικών
Μέτρων 4 & 5 (ΣΜ-4 & ΣΜ-5) να υλοποιήσει ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων με τίτλο «Εξερευνητές του
Νου». Η Δράση απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10 έως και 14 ετών και απαντά σε προκλήσεις της σύγχρονης
εποχής μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Η Δράση
πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα στελέχη και το επιστημονικό προσωπικό κοινωνικών φορέων
όπως η Ελληνική MENSA, (μέλος του παγκόσμιου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού MENSA), κ.α.
Περιλαμβάνει σύγχρονες βιωματικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες όπως παιχνίδια ρόλων, χοροθέατρο,
γρίφους λογικής, δημιουργία ιστορίας με cartoon - comics και εργαστήρι ψηφιακής φωτογραφίας. Επειδή η
ανθρώπινη ευφυία δεν συνδέεται με το κοινωνικό και οικονομικό status και η έγκαιρη αναγνώριση
χαρισματικών και ταλαντούχων γνωρισμάτων οδηγεί στην καλύτερη και πληρέστερη ανάδειξη και αξιοποίηση
των ιδιαίτερων ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων, θεωρούμε αναγκαίο να απευθυνθούμε στους
οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας με στόχο να διευρύνουμε το πλαίσιο των δυνατοτήτων τους με στόχο
την αναγνώριση, ανάδειξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το πρόγραμμα «Οι εξερευνητές του Νου» για
παιδιά και έφηβους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ Π.Ε. Αχαΐας θα διαρκέσει 1 μήνα (έναρξη 20/4/2019 έως
25/5/2019) και θα συμβάλλει στον εντοπισμό και στη δημιουργία μοτίβων στον λεκτικό συλλογισμό, στη
συγκέντρωση προσοχής και την βελτίωση της λειτουργικής μνήμης, στην βελτίωση των παιδικών - εφηβικών
γνωσιακών – κοινωνικών δεξιοτήτων. Επαγωγικά θα συμβάλλουν με θετικότητα στις μαθησιακές ικανότητες,
στην αυτοεκτίμηση και στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη τους.
Η παρούσα Δράση θα περιλαμβάνει
• Διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης των δεξιοτήτων των παιδιών και των εφήβων 10 – 14 ετών
ωφελούμενων ΤΕΒΑ/FEAD (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) με στόχο την ενδυνάμωση,
την τόνωση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους και την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι γονείς θα λάβουν ενημέρωση για το σύνολο των δεξιοτήτων των παιδιών τους
σύμφωνα με τις Αρχές του Οργανισμού Χαρισματικών Παιδιών (NAGC, National Association for Gifted
Children).
• Ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μέσα από τα εργαστήρια Human Performance
Lab: Μέσα από μια βιωματική σύγχρονη διαδικασία που περιλαμβάνει αυτοσχεδιασμούς, performance
writing, roleplaying, χοροθεραπεία κ.ά. Τα παιδιά λειτουργούν απελευθερωτικά, ενεργοποιώντας την κριτική
σκέψη και τον ψυχισμό τους. Τα παιδιά γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Οι σύγχρονες
τεχνικές των εκπαιδευτικών βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, την
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη συμβολική σκέψη, να απελευθερώνουν τον συναισθηματικό τους κόσμο,
να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν όλα τα εκφραστικά τους μέσα και τέλος να αποκτούν
αυτοεκτίμηση, να βελτιώνουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να αναπτύσσουν το αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης. Αναπτύσσει τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές του
Οργανισμού Χαρισματικών Παιδιών (NAGC).
• Ανάπτυξη των γνωσιακών – κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από τα εργαστήρια Cartoon Story Maker: Η
δημιουργία ενός κόμικ είναι μια σύνθετη διαδικασία ταυτόχρονης πρόσληψης εικόνων και λέξεων, που
εκπαιδεύει τα παιδιά στην αποκωδικοποίηση και επανα-κωδικοποίηση οπτικών μηνυμάτων, καθώς και στην
ικανότητα και να εκφράζονται να σκέφτονται συνθετικά. Τα ψηφιακά κόμικς αναπτύσσονται σε μια γλώσσα
παγκοσμίως κατανοητή προκαλώντας τις αισθήσεις και ενεργοποιώντας την λειτουργική μνήμη, την
δημιουργική σκέψη, τον συντονισμό και κατ’ επέκταση τον λογικό συλλογισμό.
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων και παροχή πρόσθετων ερεθισμάτων μέσα από τα εργαστήρια ψηφιακής
φωτογραφίας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των παιδιών και των εφήβων (ωφελούμενων ΤΕΒΑ),
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με τη χρήση της φωτογραφίας ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης της δημιουργικότητας τους. Η φωτογραφία
αποτελεί μία σύγχρονη γλώσσα, ένα σημαντικό μέρος του λόγου καθώς αφενός συνιστά ένα εργαλείο για την
παραγωγή –ενίσχυση του περιγραφικού & αφηγηματικού λόγου, αφετέρου είναι μια ξεχωριστή δημιουργική μη
λεκτική επικοινωνία όπου τα παιδιά και οι έφηβοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να
ενισχύσουν την αντίληψή τους και να διερευνήσουν τις δυνατότητες εικαστικής και κοινωνικής έκφρασης τους.
Είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένο ότι τα παιδιά και οι έφηβοι διαθέτουν μια μοναδική οπτική αντίληψη, έναν
έμφυτο ενθουσιασμό σχετικά με τη χρήση της φωτογραφίας και της τεχνολογίας. Η ιδιαίτερη περιέργεια για τον
κόσμο που τους περιβάλλει συνδυάζεται με την επιθυμία να τον συλλάβουν οπτικά και να τον απεικονίσουν.
Καθώς η εικόνα στις μέρες μας είναι ευρέως διαδεδομένη, το digital photos lab συνιστά ένα όχημα σε ένα
ταξίδι γνώσης και δημιουργικότητας στον γοητευτικό κόσμο της φωτογραφίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μέσα από
τα τρίωρα σεμινάρια θα ανακαλύψουν βασικές τεχνικές ψηφιακής φωτογραφίας, προσαρμοσμένες στην ηλικία
τους. Επιπλέον, μέσα από την συζήτηση, στόχος θα είναι να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση, η ικανότητα δηλαδή
να κατανοούν τα συναισθήματα του άλλου, που βοηθά στην θετική συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. H
τέχνη της φωτογραφίας έχει το προνόμιο της γρήγορης διαδικασίας και του άμεσου αποτελέσματος, και ως
παιδαγωγικό μέσο αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο αποτύπωσης του εσωτερικού τους κόσμου αλλά και
καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων. Περιλαμβάνονται δε συμβουλές από ειδικό συνεργάτη- φωτογράφο για την
ενίσχυση της παρατηρητικότητας συμβάλλοντας στην διαδικασία δημιουργικής και κριτικής σκέψης για την
διευκόλυνση της ομαλής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησής τους. Το συνολικό κόστος για την διενέργεια της
παραπάνω δράσης ανέρχεται, συμφώνα και με το υπ’ αρ. 27 σχετ., μέχρι του ποσού 6.000 € συμπερ. ΦΠΑ.
Η παραπάνω Δράση αναλύεται ως εξής:
A) Συντονισμός και συνολική υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του Νου» σε
συνεργασία με την Ελληνική MENSA και άλλους φορείς:
• Διαδικασία αξιολόγησης και ανάδειξης δεξιοτήτων σε προγραμματισμένο χρόνο και χώρο
• Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων και παράλληλων ενεργειών
(Human Performance Lab, Cartoon Story Maker)
• Ενοικίαση, εξοπλισμός, σήμανση και διαμόρφωση χώρων φιλοξενίας εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων
και παράλληλων ενεργειών
• Παροχή υλικοτεχνικής υποδομής (όπου απαιτείται) για την διεξαγωγή των επιμέρους ενεργειών ή και την
επεξεργασία των αποτελεσμάτων
• Προσέγγιση και ενημέρωση ωφελούμενων για συμμετοχή στη Δράση
• Διαχείριση – συντονισμός εργασιών, προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων με τα εμπλεκόμενα
μέρη, τα στελέχη και τους επιστημονικούς συνεργάτες
• Διαχείριση υποδοχής και καθοδήγησης ωφελούμενων που θα συμμετέχουν στις επιμέρους ενέργειες της
Δράσης
• Τήρηση λίστας συμμετεχόντων, εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και παροχή πληροφόρησης – ενημέρωσης.
Β) Διεξαγωγή σεμιναρίου φωτογραφίας και συνολική επικοινωνία και δημοσιότητα των επιμέρους ενεργειών
της δράσης «Εξερευνητές του Νου»:
• Συντονισμός και οργάνωση σεμιναρίων ψηφιακής φωτογραφίας
• Προσέγγιση και ενημέρωση ωφελούμενων για συμμετοχή στη Δράση
• Τήρηση λίστας συμμετεχόντων, εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και παροχή πληροφόρησης – ενημέρωσης
• Παραγωγή κολάζ φωτογραφιών
• Μικρό εγχειρίδιο με απλές συμβουλές
• Δημιουργικός σχεδιασμός ταυτότητας εκδήλωσης και επικοινωνιακού υλικού για όλα τα μέσα και χρήσεις
(τίτλος, moto, πρόσκληση, πρόγραμμα, κ.α.)
• Φωτογραφική κάλυψη των επιμέρους δράσεων.
• Campagnia Facebook.
• Έντυπες καταχωρήσεις (τουλάχιστον 6).
• Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις(τουλάχιστον 6).
• Roll up ή panel ανάλογα με την διαμόρφωση των χώρων διεξαγωγής της δράσης
• Εκτύπωση Αφίσας 50 τεμ. και τοποθέτηση στα σημεία εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, στον Δικαιούχο και
στους χώρους διεξαγωγής των δράσεων
• Αποστολή ΔΤ πριν, κατά την διάρκεια και μετά την Δράση σε τοπικούς φορείς και ΜΜΕ.
Συγκεκριμένα για τη κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υποστήριξης των μαθησιακών
ικανοτήτων, της αυτοεκτίμησης και της ψυχοκοινωνικής εξέλιξής παιδιών και εφήβων ηλικίας 10 – 14 ετών
στο πλαίσιο του ΣΜ-4 και του ΣΜ-5 με τίτλο «Εξερευνητές του Νου» για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ για το έτος
2019, μετά από έρευνα αγοράς προσκομίσθηκαν προσφορές και συγκεκριμένα:
A) Για τον συντονισμό και την συνολική υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του
Νου» σε συνεργασία με την Ελληνική MENSA και άλλους φορείς από:

ΑΔΑ: Ψ05Ν7Λ6-ΠΤΞ
• Την εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRASEVENTS.GR», ποσού 3.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
• Την εταιρεία «BALLOON-FIRE ΤΖΕΛΕΠΗΣ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ», ποσού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24
• Την εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ποσού
4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Η προσφορά της «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRASEVENTS.GR» ποσού 3.000,00€ κρίνεται η
πλέον συμφέρουσα.
Β) Για την διεξαγωγή του σεμιναρίου φωτογραφίας και την συνολική επικοινωνία και δημοσιότητα των
επιμέρους ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του Νου» από:
• Την εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRASEVENTS.GR», ποσού 3.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
• Την εταιρεία «BALLOON-FIRE ΤΖΕΛΕΠΗΣ Β. ΑΝΔΡΕΑΣ», ποσού 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%
• Την εταιρεία DATA RESEARCH AND CONSULTING Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ποσού
3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Η προσφορά της «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRASEVENTS.GR» ποσού 3.000,00€ κρίνεται η
πλέον συμφέρουσα .
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή:
Α. Για την έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRASEVENTS.GR»
για τον συντονισμό και την συνολική υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του Νου»
σε συνεργασία με την Ελληνική MENSA και άλλους φορείς, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ-4
«Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης» & ΣΜ5 «Διαδραστικές
παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών
διαταραχών» για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ.
Β. Για την έγκριση της διενέργειας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRAS EVENTS.GR»
για τη κάλυψη του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών για την διεξαγωγή του σεμιναρίου φωτογραφίας και την
συνολική επικοινωνία και δημοσιότητα των επιμέρους ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του Νου» που
εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ-4 «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες
και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης»
& ΣΜ5 «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες
και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων
αναπτυξιακών διαταραχών» για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ.
Γ. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
ειδικότερα τις πιστώσεις Ε.Φ.: «02.01.071 & Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1281 της ΠΕ Αχαΐας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες

διατάξεις,

εφαρμογής

του

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 119235/322/22.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας &
Κοινωνικής Μεριμνάς της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. –

ΑΔΑ: Ψ05Ν7Λ6-ΠΤΞ
PATRASEVENTS.GR» για τον συντονισμό και την συνολική υποστήριξη των επιμέρους
ενεργειών της δράσης «Εξερευνητές του Νου» σε συνεργασία με την Ελληνική MENSA και
άλλους φορείς, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ-4 «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια,
βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα
ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης» & ΣΜ5 «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια,
ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, η/ και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών»
για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ.
2. Εγκρίνει τη διενέργεια δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία «Α. ΜΠΕΡΔΕΣΗΣ – Κ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. – PATRAS
EVENTS.GR» για τη κάλυψη του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών για την διεξαγωγή του
σεμιναρίου φωτογραφίας και την συνολική επικοινωνία και δημοσιότητα των επιμέρους ενεργειών
της δράσης «Εξερευνητές του Νου» που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΣΜ-4 «Διαδραστικές
παρουσιάσεις και σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης» & ΣΜ5
«Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια, ομαδική συμβουλευτική, βιωματικά εργαστήρια,
ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για θέματα μαθησιακών δυσκολιών,
η/ και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών» για τους ωφελούμενους ΤΕΒΑ.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και ειδικότερα τις πιστώσεις Ε.Φ.: «02.01.071 & Κ.Α. Εξόδων 9919.01.1281 της ΠΕ
Αχαΐας.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

