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ΘΕΜΑ: « Ανάθεση καθηκόντων  για διενέργεια κοινωνικών ερευνών»

ΑΠΟΦΑΣΗ  80 ΑΠΟΦΑΣΗ  80 /2021/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου όπως τροποποιήθηκαν  και ισχύουν.
2. Τον  Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου  Πρέβεζας  (ΦΕΚ  739/  τ.Β/14-3-2012)  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  35  του  Ν.3584/2007  σχετικές  με  την  ανάθεση
καθηκόντων
4. Το απο 15/2/2021 έγγραφο της Δ/ντριας Κοινωνικής προστασίας Παιδείας Δια
Βίου  Μάθησης  &  Πολτισμού  με  θέμα  διενέργεια   κοινωνικών  ερευνών  απο
εντελλόμενο κοινωνικό λειτουργό ΙΔΟΧ. 
5. Το γεγονός ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις  της περίπτωσης 15 του τομέα Ζ του
άρθρου 186 του Ν.3852/2010, η εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας ανήκει στις
Περιφέρειες.  
6. Τις ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Κοινωνικής  προστασίας
αλλά και το γεγονός ότι  υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις για διενέργεια κοινωνικών
ερευνών κατόπιν εισαγγελικής  παραγγελίας. 

7. Το  γεγονός  ότι  με  το  υπ  αριθμ.  πρωτ.  78147/28.12.2018  έγγραφο  του
τμήματος  προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  θέμα
διευκρινίσεις αναφορικά με τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας,  επισημαίνεται  ότι  η  συμμόρφωση προς την εισαγγελική  παραγγελία
είναι  υποχρεωτική και  ως εκ  τούτου σε αυτή  την περίπτωση η κοινωνική  έρευνα
πραγματοποιείται  απο  κάθε  εντελλόμενο  κοινωνικό  λειτουργό,
συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων,  
      Επι πλέον 

Επειδή είναι υπο συνταξιοδότηση το  προσωπικό του τμήματος κοινωνικής
πολιτικής  της  Διεύθυνσης    Κοινωνικής  προστασίας  ,Παιδείας  Δια  Βίου
Μάθησης  και  Πολιτισμού  (δύο  υπηρετούντες  υπάλληλοι  ΤΕ  Κοινωνικής
εργασίας),  ενώ  λόγω  των  εκτάκτων  συνθηκών  που  βρίσκεται  η  χώρα  το
προσωπικό  απουσιάζει με άδειες ειδικού σκοπού  
Επειδή  το   εναπομένον  προσωπικό   ειδικότητας  Κοινωνικών λειτουργών ,
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υπηρετεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου σε προγράμματα ΕΣΠΑ , 
    Επειδή υπάρχει  ανάγκη   εύρυθμης λειτουργίας  τηςΔιεύθυνσης   Κοινωνικής
προστασίας  ,Παιδείας  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Πολιτισμού   λόγω  των   εκκρεμών
υποθέσεων  για διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικών   παραγγελιών
καθόσον  αυτές είναι υποχρεωτικές.
     Επειδή  με  το  υπ  αριθμ.  πρωτ.  78147/28.12.2018  έγγραφο  του  τμήματος
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής  παραγγελίας,
επισημαίνεται  ότι  η  συμμόρφωση  προς  την  εισαγγελική  παραγγελία  είναι
υποχρεωτική  και  ως  εκ  τούτου  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  κοινωνική  έρευνα
πραγματοποιείται  απο  κάθε  εντελλόμενο  κοινωνικό  λειτουργό,
συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων,  

Αποφασίζουμε

  Αναθέτουμε στις υπαλλήλους με συμβάσεις ΙΔΟΧ,
   Πανταζή  Ιωάννα  του  Γρηγορίου,  υπάλληλο   ειδικότητας   ΠΕ  Κοινωνικών
λειτουργών , η οποία υπηρετεί στο πρόγραμμα <Βοήθεια στο σπίτι>,
  Σακκά  Μικέλα  του  Αναστασίου,ειδικότητας   ΤΕ  Κοινωνικής  εργασίας   η  οποία
υπηρετεί στην δομή <Κοινωνικό παντοπωλείο> πρόγραμμα ΕΣΠΑ  και
   Αρματά Ζωή του Δημητρίου ειδικότητας   ΤΕ Κοινωνικής εργασίας , υπάλληλο στο
<Κέντρο Κοινότητας> πρόγραμμα ΕΣΠΑ , 
 καθήκοντα  για  την   διενέργεια  των  κοινωνικών  ερευνών  κατόπιν  εισαγγελικής
παραγγελίας  στον Δήμο Πρέβεζας.
   Όσον  αφορά τις περιπτώσεις για εισαγγελική έρευνα που αφορούν  στους δήμους
Ζηρού  ή/και Πάργας ,του ν.Πρέβεζας , την διεξαγωγή έρευνας θα αναλαμβάνουν οι
κατά τόπο υπηρετούντες  υπαλληλοι στα αντίστοιχα προγράμματα των δήμων αυτών.

                                                          Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                              Νικόλαος Γεωργάκος 

Εσωτερική Διανομή
1. Διεύθυνση  Κοινωνικής  προστασίας 
2. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Αρμόδιους  υπαλλήλους
4. Αρχείο Αποφάσεων 
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