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Αργοστόλι ,  27-11-2020
Αρ. Πρωτ.:   93467/24145

ΠΡΟΣ: Δ/νση Αναπτυξιακού
          Προγραμματισμού 
          Π.Ι.Ν-ΚΕΡΚΥΡΑ (αποστολή  με  
e-mail: kalousis  @  pin  .  gov  .  gr  
chaspioti@pin.gov.gr

ΚΟΙΝ.: 
1.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Γενική Δ/νση Διοίκησης,      
Οικονομικών & Πληροφορικής
Δ/νση Οικονομικού
Τμήμα Προϋπολογισμού
2. Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων-Γραφείο Προϋπολογισμού
& Δημοσιονομικών Αναφορών Π.Ε 
Κεφαλληνίας
3.Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού_ -
ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη-
ΕΝΤΑΥΘΑ
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Κεφαλληνίας 
& Π.Ε.Ιθάκης 

Εισήγηση για την 12η Τροποποίηση  Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020
Σχετ.  Το  από  27-11-2020  ηλεκτρονικό  μήνυμα  της  Δ/νσης  Δημόσιας  Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας  Π.Ε.Κεφαλληνίας & ΠΕ.Ιθάκης

Εγγραφή νέου έργου στο ΕΠΔ 2020

Κατόπιν σχετικού αιτήματος  της  Αντιπ/χη  Οικονομικών και Πολιτισμού   Ιονίων   Νήσων

κας Αικατερίνης Μοθωναίου  και  έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη   της αρμόδιας Δ/νσης Δη-

μόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  ,  παρακαλούμε  όπως  εγγραφεί  στο  Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης η  δράση με τίτλο : Ενίσχυση με τρόφιμα & είδη πρώτης ανάγκης οι-

κογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης  .  Η προτεινόμενη

πίστωση ανέρχεται σε 5.000,00 € 

Το ανωτέρω ποσό μειώνει τον ΚΑΕ 02.10.04.071.Α110 (Τακτικό αποθεματικό)  

Εγγεγραμμένο ποσό , βάση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού : 704.735,68  €

Αφαίρεση ποσού ως ανωτέρω : 5.000,00  €
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Υπόλοιπο : 699.735,68  €

Επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα με  την εισήγηση της  αρμόδιας  Υπηρεσίας,  ήτει  Δ/νση Δη-

μόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  : 

Με  το  εν  λόγω  έργο  εκτιμάται  ότι  θα  ρυθμιστούν  θέματα  υποστήριξης  της

κοινωνικής  ανάπτυξης  και  πολιτικών  κοινωνικής  συνοχής,  της  Περιφέρειας  Ιονίων

Νήσων  και  ειδικά  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων  Κεφαλληνίας-  Ιθάκης,  για  την

προστασία  των  πλέον  ευάλωτων  ομάδων  του  πληθυσμού  που  πλήττονται  από  την

οικονομική κρίση. Το εν λόγω έργο, λοιπόν,  είναι λίαν απαραίτητο για τα δεδομένα

της περιοχής μας. Συγκεκριμένα ο τόπος  μας, όπως άλλωστε και ευρύτερα, η χώρα

μας διανύει μια εξαιρετικά δυσχερή περίοδο οικονομικά και κοινωνικά, τόσο από τα

αποτελέσματα της πανδημίας, όσο και από τις πλημμύρες που έπληξαν τα νησιά μας

την  τελευταία  περίοδο.  Όλα  αυτά  ενέχουν  έντονο  τον  κίνδυνο   απώλειας  της

κοινωνικής  συνοχής  και  αποσταθεροποίησης  των  δομών  και  λειτουργιών  της

πολιτείας.  Για  αυτό,  επιβάλλεται  να  σταθούμε  αλληλέγγυα  σε  όσους  χρίζουν

βοηθείας, τόσο ως έκφραση πρόνοιας και ανθρωπιάς όσο και για την διατήρηση της

αξιοπρεπούς  διαβίωσης  όλων  μας  αλλά  και  στην  ομαλή  και  υγιή  εξέλιξη  της

προσπάθειας για  βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας, στο μέτρο του εφικτού με τα

μέσα που διαθέτουμε. 

Η αποτελεσματικότητα  αυτής  της  κοινωφελούς  δράσης,  συσχετίζεται  άμεσα

με  την  γνώση  και  την  επαφή  τους  με  τους  αναξιοπαθούντες  σε  όλα  τα  πεδία,  την

επικοινωνιακή ευελιξία τους και την διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Είναι

προφανές ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, πλεονεκτεί ως προς αυτό, τόσο λόγου του

ρόλου της εξ’ ορισμού και επί της ουσίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι, όσο και λόγω της

εμπειρίας της σε αυτό τον τομέα καθώς και  την τρέχουσα δραστηριότητα της,  προς

αυτήν  την  κατεύθυνση  δηλαδή  το  ότι  ήδη  υλοποιεί   διανομή  τροφίμων,  σε  μικρή

κλίμακα.  Οι  διαρκώς  αυξανόμενες  ανάγκες  προς  αυτήν την κατεύθυνση (δραματική

αύξηση  των  ατόμων  με  οικονομική  ένδεια)  καθιστούν  σχεδόν  αδύνατη  την

ανταπόκριση  άλλων  φορέων  όπως  είναι  οι  ΟΤΑ  Α’  βαθμού   και  η  εκκλησία  από

ίδιους  πόρους  ,  ή  προσφορές  σε  όλα  τα  προκύπτοντα  αιτήματα  βοηθείας.  Συνεπώς

απαιτείται  μια  πιο συντονισμένη  οργανωτική παρέμβαση και  εξασφάλιση  πόρων.  Η

εκ  του  Νόμου αρμοδιότητα  της  ΠΕΚΙ  (Περιφερειακή  Ενότητα  Κεφαλληνίας)  και  η

ευαισθησία  των  ιθυνόντων  οδηγεί  στην  υλοποίηση  του  προτεινόμενου  έργου  λύση

που θεωρείται  οικονομικότερη άλλων λύσεων καθώς :

 Αξιοποιεί τις  υποδομές, το υφιστάμενο προσωπικό του φορέα 

υλοποίησης αλλά και εθελοντές για την υλοποίηση της δράσεως 

και δεν πρόκειται να υπάρξουν υπέρ-εργολαβίες ή αναθέσεις σε 

εξωτερικούς συνεργάτες που ανεβάζουν το κόστος σημαντικά, 

συγκριτικά με τις δαπάνες ανάθεσης της ίδιας εργασίας σε υπάρχον
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προσωπικό και δει χωρίς επιπλέον αμοιβή, για τις συγκεκριμένες 

εργασίες. Δεν προκύπτουν δαπάνες άλλες πέραν αυτών που 

αναφέρονται για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (πχ μετακινήσεων,

λειτουργικού κόστους κτλ)

 Η δράση συνιστά επέκταση και ενίσχυση δομημένης  

προϋπάρχουσας εργασίας του φορέα υλοποίησης, καθώς ήδη 

διενεργεί διανομή προϊόντων και γενικά δράσεις αλληλεγγύης προς

αναξιοπαθούντες, συνεπώς αποφεύγονται οι επιβαρύνσεις που θα 

προέκυπταν από μια εν τη γενέσει δραστηριότητα.  

 Αποφεύγονται κατά το δυνατό δαπάνες που αφορούν σε 

εξοικείωση-γνωριμία-ενημέρωση με τον κοινό στο οποίο 

απευθύνεται η συγκεκριμένη παροχή βοηθείας, καθώς υπάρχει ήδη

γνώση και προσέγγιση του από τον φορέα υλοποίησης.

                                                                                                     Η  Προϊσταμένη 

                                                                                                   Τμήματος  Προγραμματισμού

                                                                                                 Αικατερίνη Μαζαράκη
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