ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 422/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 23588/21-11-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζουριδάκης Ευτύχιος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Γαζής Αναστάσιος
13
14
Σκληρός Φίλιππος
14
15
Σολδάτος Γεώργιος
15
16
Βλάχου Ειρήνη
16
17
Γιαννιώτης Παναγιώτης
17
18
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Ζαβιτσάνος Πέτρος
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, Βερύκιος Σπυρίδων, Σκληρός Φίλιππος και Σαρανταένας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. και προεδρεύει ο
Αντιπρόεδρος κ. Γληγόρης Παναγιώτης.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 10
θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 16 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 25 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε τον καθορισµό ειδικοτήτων για την επιπλέον στελέχωση της Πράξης µε τίτλο « Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχος

1

Η Αντιδήµαρχος κα Νίκη Κατωπόδη, εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου
τα εξής:
«Η πράξη µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» έχει ενταχθεί µε την αριθµ. Πρωτ. 2141/15-122016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. 53/11-01-2018 απόφαση.
Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για χρονική διάρκεια λειτουργίας της δοµής 3
έτη ήτοι από 18/09/2017 έως 18/09/2020.
Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 2856/21-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης παρατείνεται η
λειτουργία και διευρύνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002116.
Σύµφωνα µε την αρ. απόφασης 374/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας εγκρίνεται η επέκταση του
χρόνου λειτουργίας της δοµής κατά 3 έτη και στελέχωσή της µε επιπλέον προσωπικό.
Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 117366/5-11-2018 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισµού, κατά την
αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων προβλέφθηκε η συνέχιση της χρηµατοδότησης των ∆οµών του
Θεµατικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και διεύρυνση των παρεχόµενων
υπηρεσιών τους. Η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος –Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε µε τις
ης
αποφάσεις της 12 Επιτροπής Παρακολούθησης.
Όσον αφορά τα Κέντρα Κοινότητας, παρατείνεται η διάρκεια της συγχρηµατοδότησης κατά 3 έτη και
ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας. Η αλλαγή αυτή παρέχει την δυνατότητα ενδυνάµωσης
των Κέντρων Κοινότητας µε αύξηση του προσωπικού τους. Ειδικότερα για το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας
το νεοπροσλαµβανόµενο προσωπικό αφορά την πρόσληψη 2 επιπλέον ατόµων.
Προκειµένου να υποβάλλουµε αίτηµα τροποποίησης της Πράξης µε τίτλο « Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116, η οποία εγκρίθηκε την αριθµ. Πρωτ. 2141/15-12-2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. 53/11-01-2018 απόφαση και σύµφωνα µε την
αρ. απόφασης 374/2019 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας απαιτείται ο προσδιορισµός των ειδικοτήτων για το
προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆23/ΟΟΙΚ.14435/1135/29-03-2016 και τις
παραγράφους 3.5 & 3.7 του άρθρου 4 της απόφασης ∆1/15834/237 (ΦΕΚ1344/19-04-2019,τ.Β)οι ειδικότητες από
τις οποίες προβλέπεται να γίνει η πρόσληψη είναι:
• Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών, ει δυνατόν µε εµπειρία σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής και
κοινωνικής προστασίας
• Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος, πτυχιούχος ΑΕΙ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος
• Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ µε ειδίκευση ή/και εµπειρία στη µαθησιακή στήριξη και τη δηµιουργική απασχόληση
παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί κλπ).
Λαµβάνοντας υπόψη τις αρµοδιότητες του Κέντρου Κοινότητας όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2
της απόφασης ∆1/15834/237 (ΦΕΚ1344/19-04-2019,τ.Β) καθώς και το γεγονός ότι διευρύνονται µε την
παροχή υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας εισηγούµαστε:
α. την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών, ει δυνατόν µε εµπειρία σε θέµατα
κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας οι αρµοδιότητες του οποίου µεταξύ άλλων είναι και παροχή
υπηρεσιών συµβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση
κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων του ατόµου ή της οικογένειας, κοινωνική εργασία µε ωφελούµενους,
οικογένεια, κοινότητα και
β. ενός (1) Ψυχολόγου ή σχολικού ψυχολόγου, πτυχιούχου ΑΕΙ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος οι
αρµοδιότητες του οποίου µεταξύ άλλων είναι και παροχή ψυχολογικής στήριξης µέσα από ατοµικές και οµαδικές
συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται, διάγνωση και διενέργεια ψυχολογικών αξιολογήσεων παραποµπή
ωφελούµενων σε αρµόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη: α) ενός (1) Πτυχιούχου ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών, ει δυνατόν µε εµπειρία σε θέµατα
κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας οι αρµοδιότητες του οποίου µεταξύ άλλων είναι και παροχή
υπηρεσιών συµβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, συµβολή στην πρόληψη και αντιµετώπιση
κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων του ατόµου ή της οικογένειας, κοινωνική εργασία µε ωφελούµενους,
οικογένεια, κοινότητα και
β. ενός (1) Ψυχολόγου ή σχολικού ψυχολόγου, πτυχιούχου ΑΕΙ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος οι
αρµοδιότητες του οποίου µεταξύ άλλων είναι και παροχή ψυχολογικής στήριξης µέσα από ατοµικές και οµαδικές
συνεδρίες οικογένειας όπου απαιτείται, διάγνωση και διενέργεια ψυχολογικών αξιολογήσεων παραποµπή
ωφελούµενων σε αρµόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο .
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 422/19.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2

