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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:
ΘΕΜΑ
:

Υποβολή αιτήματος ή μη, τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της
Απόφασης Ένταξης που αφορά στην παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών του καθώς και τη δημιουργία
παραρτήματος ROMA

ΣΧΕΤ.:

1.-Το αρ. 2476/07-05-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2.-Η αρ. 117366/5-11-2018 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού &
Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με το πιο πάνω (1) σχετικό που επισυνάπτεται στο παρόν, ενημερώθηκε ο Δήμος Βέροιας
για την παράταση διάρκειας των πράξεων «Κέντρα Κοινότητας». Στο Δήμο μας ήδη λειτουργεί
από τον Δεκέμβριο του 2017(22-12-2017) η αντίστοιχη δομή.
Προκειμένου να παραταθεί η λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Κοινότητας απαιτείται η
έκδοση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος
τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της απόφασης ένταξης.
Στο (2) πιο πάνω σχετικό αναφέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκφραστεί θετικά,
πλην της πιο πάνω αναφερόμενης παράτασης και για την ενδυνάμωση των Κέντρων Κοινότητας
μέσω της:
 Αύξησης του προσωπικού τους με στόχο την ενίσχυση παροχής υπηρεσιών στήριξης
της οικογένειας, δηλαδή των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας – ΚΣΟΙ και Κέντρων
Παρακολούθησης του Ο.Φ.ΗΛΙ.( Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
για τους Ηλικιωμένους) αντίστοιχα, όπως αυτά ενσωματώθηκαν στα ΠΕΠ κατά την
αναθεώρηση Έτους 2017, σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο με αρ. πρωτ.
84421/ΕΥΣΣΑ 1800/28.7.2017 για την αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο
της τεχνικής προσαρμογής.
Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Δ23/ΟΟΙΚ.
14435/1135/20.03.2016 (ΦΕΚ 854/Β΄/30.03.2016) και αφορά στις ειδικότητες που
περιγράφονται σε αυτήν.
Οι ΟΤΑ στους οποίους τα Κέντρα Κοινότητας δύνανται να προβούν σε αύξηση προσωπικού,
προσδιορίζονται σε έγγραφο τεκμηρίωσης της αρμόδιας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ.
Εργασίας, με α.π. 336/01.11.2018.
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Προβλέπεται για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βέροιας η δυνατότητα αύξησης του
απασχολούμενου προσωπικού κατά δύο (2) άτομα.
 Δημιουργίας νέων παραρτημάτων ROMA ή διεύρυνση των υφισταμένων
Στο Δήμο Βέροιας παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας παραρτήματος ROMA στα πλαίσια
της λειτουργίας της υφιστάμενης δομής. Το ανθρώπινο δυναμικό που θα το στελεχώσει,
μπορεί να είναι μέχρι πέντε άτομα (5) και ένα (1) άτομο για επιχειρησιακή συμβουλευτική
για ROMA.
Με τις πιο πάνω αλλαγές επιδιώκεται:
 Η ενίσχυση και περαιτέρω βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Κέντρα
Κοινότητας προς τους ωφελούμενούς τους
 Η εξασφάλιση επαρκούς χρόνου λειτουργίας των δομών, ώστε να εδραιώσουν τη
λειτουργία τους και την αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο και
Το κόστος που θα προκύψει από την παράταση της λειτουργίας των δομών ή και την επί πλέον
στελέχωσή τους θα καλυφθεί από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του θεματικού στόχου 9 των
ΠΕΠ.
Η διεύρυνση των Κέντρων Κοινότητας (κεντρική δομή) με προσωπικό για τις ανάγκες των
ΚΣΟΙ και ΟΦΗΛΙ δεν αποτελεί νέα υπηρεσία , καθώς προβλέπεται ως υπηρεσία στα Κέντρα
Κοινότητας και δύναται να παρέχεται από τις προβλεπόμενες ειδικότητες στελέχωσής τους.
Ο Δήμος Βέροιας έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στη στήριξη όλων των κοινωνικών
ομάδων που απαιτούν φροντίδα, συμμετέχοντας και με ίδια έσοδα όπου δει , αλλά και
εκμεταλλευόμενος χρηματοδοτικά προγράμματα κοινωνικών δράσεων.
Πρόθεση της διοίκησης είναι :
i.
Να παραταθεί η λειτουργία της υφιστάμενης δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Βέροιας» μέχρι το μέγιστο οριζόμενο καταληκτικό διάστημα (της 30-09-2023)
ii.
Να διευρυνθεί το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας (κεντρική δομή) με προσωπικό
για τις ανάγκες των Κέντρων Στήριξης Οικογένειας – ΚΣΟΙ και του Ο.Φ.ΗΛΙ.(
Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για τους Ηλικιωμένους)
iii.
Να δημιουργηθεί παράρτημα ROMA στα πλαίσια λειτουργίας της υφιστάμενης
κεντρικής δομής του Κέντρου Κοινότητας , στελεχωμένο με συνολικά έξι (6) άτομα
όπως προβλέπεται στο (2) σχετικό
Πρόταση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας –Πολιτισμού είναι να στελεχωθεί το
Κέντρο Κοινότητας με :
I.
1 (ένα) Πτυχιούχο ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και
τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί
Παιδαγωγοί κ.λπ.)
II.
1 (ένα) Πτυχιούχο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
Για το παράρτημα ROMA προτείνεται η στελέχωση να περιλαμβάνει:
I.
2 (δύο) Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε
θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
II.
1 (ένα) ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
III.
1 (ένα) Πτυχιούχο ΑΕΙ/ ΤΕΙ με ειδίκευση ή/και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και
τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί
Παιδαγωγοί κ.λπ.)
IV.
1 (ένα) Διαμεσολαβητή για ΡΟΜΑ
Για την επιχειρησιακή συμβουλευτική για ROMA προτείνεται η πρόσληψη ενός (1) ψυχολόγου
πτυχιούχου ΑΕΙ.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και την ΚΥΑ Δ14/15384/237 «Καθορισμός προδιαγραφών
λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 1344 Β΄/19.04.2019)
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Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με :
Την υποβολή αιτήματος ή μη, τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της
Απόφασης Ένταξης που αφορά στην παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας
Δήμου Βέροιας και διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών του καθώς και τη
δημιουργία παραρτήματος ROMA
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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Συνημμένα:
1.-Το αρ. 2476/07-05-2019 έγγραφο
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
2.-Η αρ. 117366/5-11-2018 επιστολή
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
& Παρακολούθησης Δράσεων
Ε.Κ.Τ. της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού της Γ.Γ. Δημοσίων
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης
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