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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Επιτυχή Διενζργεια Ελζγχου και Επιτόπιασ Επαλήθευςησ από την Ειδική Τπηρεςία του
Τπουργείου Εργαςίασ του Προγράμματοσ που υλοποιεί η Αναπτυξιακή φμπραξη
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ»
τα πλαίςια του Προγράμματοσ «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ Ζνταξησ για Ευάλωτεσ Ομάδεσ
ςτην Κζρκυρα και ςτουσ Παξοφσ» που υλοποιεί θ Αναπτυξιακι φμπραξθ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΚΕΡΚΤΡΑ», 3μελζσ κλιμάκιο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ και τθν Κοινωνικι
Οικονομία προζβθ ςε προγραμματιςμζνο διιμερο επιτόπιο ζλεγχο του Ζργου, το οποίο
ςυντονίηει ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ (Κοι..Π.Ε Κζρκυρασ). υγκεκριμζνα επιςκζφτθκαν τα
ςτελζχθ τθσ Μονάδασ Επιτόπιων Επαλθκεφςεων τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ κοσ. Βορλόου Αντώνιοσ,
κοσ Σςάλθσ Μιχαιλ, και ο κοσ Αλεξάκθσ Γρθγόριοσ. Ζργο τθσ ελεγκτικισ ομάδασ ιταν αφενόσ ο
ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και αφετζρου τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ
δράςεων των Εταίρων ςφμφωνα με τισ Εκνικζσ και Κοινοτικζσ Διατάξεισ.
Υςτερα, από λεπτομερι ζλεγχο τα τελζχθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ αφοφ επιςιμαναν τθν
εξαιρετική διαχείριςη και υλοποίηςη του Προγράμματοσ διαπίςτωςαν τα εξισ:
1. Σθν φπαρξθ επαρκοφσ διαδρομισ των ενεργειών και όλων των διαδικαςιών.
2. Σθν ακρίβεια των πλθροφοριών που παρζχει ο υντονιςτισ (Κοι..Π.Ε Κζρκυρασ) του
Προγράμματοσ ςχετικά με τθ φυςικι και οικονομικι πρόοδο των υποζργων και τθσ
πράξθσ.
3. Σθν νομιμότθτα και κανονικότθτα των δαπανών.
4. Σθν αξιοπιςτία των πλθροφοριών και των οικονομικών ςτοιχείων που δθλώκθκαν από
πλευράσ των Εταίρων τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ.
5. Σθν τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ κακώσ και το λειτουργικό αποτζλεςμα των
πράξεων ανά ζργο.
τα πλαίςια του διιμερου ελζγχου τα ςτελζχθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ ςυναντικθκαν με ςτελζχθ,
ωφελοφμενουσ και εκπαιδευτζσ του Προγράμματοσ που υλοποιεί θ Α. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΕΡΚΤΡΑ».
Μεταξφ άλλων, κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου παρευρζκθκαν ο Τπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του
Προγράμματοσ τθσ Αναπτυξιακισ φμπραξθσ κ. Παπαβλαςόπουλοσ Ακ, ο υπεφκυνοσ φυςικοφ
αντικειμζνου κ. Καββαδίασ Ξεν., ο υπεφκυνοσ οικονομικοφ αντικειμζνου κ. Λαβράνοσ Δθμ., θ
Διευκφντρια του ΚΕΚ PRAXIS κ. Ελ. Ηοφπα και θ Πρόεδροσ του Κοι..Π.Ε Κζρκυρασ κα.
Δθμοποφλου Μαρία. Παράλλθλα, υπιρξε ςυνάντθςθ με τον κ. Ηουμπουλίδθ π., Πρόεδρο του
υλλόγου γονζων, φίλων και κθδεμόνων Ατόμων με Αναπθρία Κζρκυρασ και Αντιπρόεδρο τθσ
Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ υλλόγων γονζων ΑΜΕΑ, με ςκοπό να καταγραφοφν προτάςεισ για
τον ςχεδιαςμό νζων προγραμμάτων εργαςιακισ επανζνταξθσ για Κοινωνικά Ευάλωτεσ Ομάδεσ.

Οι εταίροι τθσ θ Α. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΚΕΡΚΤΡΑ» είναι ο Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ (Κοι..Π.Ε)
Κζρκυρασ, ο Διμοσ Κζρκυρασ, ο Διμοσ Παξών, ο φλλογοσ γονζων, φίλων και κθδεμόνων ΑμΕΑ
Κζρκυρασ το ΚΕΚ PRAXIS και θ εταιρία Stratis. Tο Πρόγραμμα χρθματοδοτείται από το :
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ» το Τπουργείο Εργαςίασ &
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο. ΕΠΑ - με τθν
ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

