ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 12/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 2 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την
αριθμ. 1007/01-02-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69
του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΟΣΚΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Αρχηγός μείζονος
αντιπολίτευσης)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Αρχηγός ελάσσονος
μειοψηφίας)
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
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ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)

7
8
9
10
11
12
13

ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΎΡΓΩΝ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)

Αριθ. Απόφασης: 12/2019
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 2/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Προσοτσάνης.»
Ο κ. Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 1ο θέμα και έθεσε
στα μέλη την 2/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθμό 1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Έχοντας υπόψη:
- την με αριθμό 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης και
- την με αριθμό 2/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
- τις διατάξεις του Ν.4583/18 άρθρο 91.
- τις διατάξεις του ν. 3584/07 άρθρο 10.
- το με αριθμό 9/3-1-19 έγγραφο της ΔΗ.ΚΕ.Π..
- το με αριθμό 54/3-1-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
- την επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ.
Καλούμε το Σώμα να τροποποιήσει-συμπληρώσει την με αριθμό 1/2019 απόφασή του και:
Α. να εντάξει στην διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ. το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Β. να εγγράψει στον Ο.Ε.Υ. τις αρμοδιότητες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Γ. να τροποποιήσει τον Ο.Ε.Υ. και να προσθέσει επιπλέον θέση που θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2643/1998
Α. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πρέπει να ενταχθεί στην Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου
Προσοτσάνης. Πρόταση της Υπηρεσίας είναι σύμφωνα με το πως διαμορφώνεται σήμερα ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης, να εντάξει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Υπηρεσία της Ενότητας Ε του Ο.Ε.Υ
(άρθρο 1, Ενότητα Ε) και στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
Β. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω Προγράμματος θα πρέπει να εμφανίζονται στον Ο.Ε.Υ.. Συνεπώς καλείται το
Σώμα να τροποποιήσει το άρθρο 9 παράγραφος (α), Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των φύλων και να προσθέσει:
«(Αρμοδιότητες του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’)


Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων
και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.



Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.



Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.



Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.



Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.



Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας
τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών.

• Η παροχή συμβουλευτικής και συναισθηματικής στήριξη
• Η παροχή Ιατρικής φροντίδας με επισκέψεις στο σπίτι
• Η παροχή Νοσηλευτικής μέριμνας και φυσιοθεραπείας
• Η παροχή Οικογενειακής - Οικιακής Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
• Η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπής διαβίωσης και υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων
•Η παροχή βοήθειας στις Μικροαγορές και στην πληρωμή λογαριασμών
• Η παροχή συνοδείας στις διάφορες υπηρεσίες

• Η παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με
κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ)».
Γ. Σύμφωνα με το με αριθμό 1921/11-1-2019 έγγραφο του Υπ.Ες., «Με την ίδια απόφαση θα πρέπει να συνταθούν επιπλέον οργανικές θέσεις – κατά ποσοστό 7% των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου – κλάδου και κατηγοριών επιλογής του οικείου φορέα και οπωσδήποτε συναφείς με την παροχή υπηρεσιών του
εν λόγω προγράμματος. Οι επιπλέον θέσεις θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, και
με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.2643/998.» και σε συνέχεια των με αριθμό 1/2019 και
2/2019 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα καλείται το Σώμα να αποφασίσει και να τροποποιήσει το Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα
στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17 και Ενότητα «Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού
προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’»να προστεθεί η παράγραφος:
«Β. Επιπλέον θέση, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2643/1998
Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης
Κλάδος Αριθμός θέσεων
Τυπικά Προσόντα

Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει να εμφανίζεται συμπληρωμένος κατά μία (1) θέση και με την όποια ειδικότητα αποφασιστεί.
Η πρόταση της Υπηρεσίας μας, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο διοικητικό προσωπικό και τις υπηρεσιακές ανάγκες μετά τις νέες προσλήψεις είναι:
Α/Α Κατηγορία Εκπαίδευσης
Κλάδος
Αριθμός θέ- Τυπικά Προσόνσεων
τα
1.

ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού

ΤΕ

1

ΠΔ 50/2001

Μετά και την παρούσα τροποποίηση – συμπλήρωση οι οργανικές θέσεις αναλύονται:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 9
ΣΥΝΟΛΟ: 9
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9)
Μετά από τα’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη:


Την αριθ.1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής



Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07



τις διατάξεις του Ν.4583/2018



την εισήγηση του Προέδρου



Τις διατάξεις του άρθρου 63 Ν. 3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Α.-την Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ.1/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Προσοτσάνης που αφορά την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης (αριθ.117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 13825/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης ΦΕΚ 2444/Β/2-11-11), συστήνοντας οκτώ (8) νέες οργανικές θέσεις.
Β. Την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του
Ο.Ε.Υ. πιο συγκεκριμένα στην Υπηρεσία της Ενότητας Ε του Ο.Ε.Υ (άρθρο 1, Ενότητα Ε) και στο Αυτοτελές
Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ. Την τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος (α) του ΟΕΥ «Αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας των φύλων» και την συμπλήρωση:
«(Αρμοδιότητες του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’) ως εξής:


Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων
και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.



Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.



Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.



Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.



Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.



Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας
τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών



Η παροχή συμβουλευτικής και συναισθηματικής στήριξη



Η παροχή Ιατρικής φροντίδας με επισκέψεις στο σπίτι



Η παροχή Νοσηλευτικής μέριμνας και φυσιοθεραπείας



Η παροχή Οικογενειακής - Οικιακής Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης



Η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπής διαβίωσης και υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων



Η παροχή βοήθειας στις μικροαγορές και στην πληρωμή λογαριασμών



Η παροχή συνοδείας στις διάφορες υπηρεσίες



Η παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων
με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ)».

Δ. Την σύσταση μίας (1) επιπλέον οργανικής θέσης, συναφή με την παροχή υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, με τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 του Ν.2643/1998 και τις αριθ. 1/2019 και 2/2019 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και
του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

Την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα: στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17 και την
Ενότητα «Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προστίθεται η παράγραφος:
«Β. Επιπλέον θέση, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.2643/1998
Α/Α

Κατηγορία Εκπαίδευ-

Κλάδος

σης
1

Οικογενειακή Βοηθός

Αριθμός
θέσεων

ΥΕ

1

Μετά και την παρούσα τροποποίηση – συμπλήρωση οι οργανικές θέσεις αναλύονται:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 9
ΣΥΝΟΛΟ: 9
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9)
Ε.-Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την 2/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 2/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης, που αφορά την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011) για σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των ίδιων
κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που υπηρετούν
στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης κατά την δημοσίευση του Ν.4583/18 στο πλαίσιο του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

Β. Εντάσσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στη διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών του
Ο.Ε.Υ. πιο συγκεκριμένα στην Υπηρεσία της Ενότητας Ε του Ο.Ε.Υ (άρθρο 1, Ενότητα Ε) και στο
Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.

Γ. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος (α) του ΟΕΥ «Αρμοδιότητες Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων» και την συμπλήρωση:
«(Αρμοδιότητες του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’) ως εξής:



Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των
ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.



Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική
τους ευημερία.



Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από
αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.



Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.



Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.



Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη
φροντίδας τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών



Η παροχή συμβουλευτικής και συναισθηματικής στήριξη



Η παροχή Ιατρικής φροντίδας με επισκέψεις στο σπίτι



Η παροχή Νοσηλευτικής μέριμνας και φυσιοθεραπείας



Η παροχή Οικογενειακής - Οικιακής Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης



Η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπής διαβίωσης και υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων



Η παροχή βοήθειας στις μικροαγορές και στην πληρωμή λογαριασμών



Η παροχή συνοδείας στις διάφορες υπηρεσίες



Η παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς
και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ)».

Δ. Εγκρίνει την σύσταση μίας (1) επιπλέον οργανικής θέσης, συναφή με την παροχή υπηρεσιών
του εν λόγω προγράμματος, η οποία θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, με

τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του Ν.2643/1998 και τις αριθ. 1/2019 και 2/2019 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
Στην τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17
και την Ενότητα «Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»»
προστίθεται η παράγραφος:
«Β. Επιπλέον θέση, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του
Ν.2643/1998
Α/Α

Κατηγορία

Κλάδος

θέσεων

Εκπαίδευσης
1

Οικογενειακή Βοηθός

Αριθμός

ΥΕ

1»

Μετά και την παρούσα τροποποίηση – συμπλήρωση οι οργανικές θέσεις αναλύονται:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 9
ΣΥΝΟΛΟ: 9
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης

Τα Μέλη :

