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Α∆Α

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 427 /2017
Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της 22ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»,
ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002577 ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α» 2014-2020».
Σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 65146-19/10/2017 ̟ρόσκληση του
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μαντζάνας ∆ηµήτριος
2) Ρούλιας Ιωάννης
3) Ζήσιµος Γεώργιος
4) Ριζάκος Παναγιώτης
5) Αρναούτογλου Θεόδωρος
6) Μώρης ∆ηµήτριος
7) Κορέντζελος ∆ηµήτρ.
8) Κλειτσάκης Αθανάσιος
9) Αργύρη Παρασκευή
10) Τσακµάκης ∆ηµήτριος
11) Αδάµ-Μ̟αλταδούρου
∆έσ̟οινα
12) Μ̟ολοκούτας Κων/νος
13) Καραγιάννης Στυλιανός
14) Μ̟ούκας Αθανάσιος

15) Κυρίτσης ∆ηµήτριος
16) Τσιτσίας Μάρκος
17) Τσεκούρας ∆ηµήτριος
18) Νταφλούκας Βασίλ.
19) ∆ιαµαντάρας Αλέξανδρος
20) Λάµ̟ρου Γεώργιος
21) Ζαγκανάς Γεώργιος
22) Τελώνης ∆ηµήτριος
23) Καραθάνος Κων/νος
24) Κουτσοβέλης Σωτήριος
25) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος

29) Φώσκολος Παναγιώτης
30) Αργύρης Αθανάσιος
31) Σταυρογιάννης Κων/νος
32) Ζιάκας Νικόλαος
33) Αντωνίου-Σιούτα Μαρία
34) Λέβα Βασιλική
35) Σαγιάς Γεώργιος
36) Στασινός Παναγιώτης
37) Χρονάς Αναστάσιος
38) Κερ̟ινιώτης Κων/νος

26) Ραφτο̟ούλου Μαρία
27) Μουστάκας Κων/νος
28) Συλεούνης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1) Κοτρωνιάς Γεώργιος
2) Κούτρας ∆ηµήτριος
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι Το̟ικών
Κοινοτήτων & Εκ̟ρόσω̟οι Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :
1) Πα̟ανάγνου Βασιλική

Τ.Κ. Υ̟άτης

Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Π. Φώσκολος α̟εχώρησε ̟ριν τη συζήτηση και λήψη α̟όφασης ε̟ί του θέµατος .
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Ο ∆ήµαρχος Νικόλαος Σταυρογιάννης ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Νιάνιος Σ̟υρίδων, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση
των ̟ρακτικών.
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα 39 µέλη, ο
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΑΝΤ/ΡΧΟΥ κ. ΡΟΥΛΙΑ , ̟ου έχει
ως εξής:

Τίθεται υ̟όψη σας η 427/2017 (Α∆Α: ΩΒΖΛΩΛΚ-ΟΝΓ) α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής
̟ερί ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002577 ΣΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α» 2014-2020 και καλείστε για τη
λήψη σχετικής α̟όφασης .
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου,
Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ε ι κατά ̟λειοψηφία :
ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», ΜΕ
ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑ∆Α» 2014-2020, η ο̟οία έχει ως εξής :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
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Προοίµιο
Με τον Κανονισµό αυτό, ρυθµίζεται η λειτουργία του ∆ιευρυµένου Κέντρου Κοινότητας
(Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα ΚΕΜ) του ∆ήµου Λαµιέων. Ο Κανονισµός εγκρίνεται,
συµ̟ληρώνεται και τρο̟ο̟οιείται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατό̟ιν εισήγησης της
Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Λαµιέων
Άρθρο 1. Σύσταση, Σκο̟ός, Κανονιστικό ̟λαίσιο
1. Το Κέντρο Κοινότητας είναι µια νέα δοµή ̟ου θεσµοθετήθηκε µε το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21
Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση (ΚΥΑ) ̟ου ορίζει τις ελάχιστες
̟ροδιαγραφές λειτουργίας του (∆23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
2. Με τη λειτουργία του ε̟ιδιώκεται η ̟εραιτέρω υ̟οστήριξη των Οργανισµών Το̟ικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού στην εφαρµογή ̟ολιτικών κοινωνικής ̟ροστασίας και η
ανά̟τυξη ενός το̟ικού σηµείου αναφοράς για την υ̟οδοχή, εξυ̟ηρέτηση, την ̟αροχή
υ̟ηρεσιών και τη διασύνδεση των ̟ολιτών µε όλους τους φορείς, δοµές, Υ̟ηρεσίες και
τα Κοινωνικά Προγράµµατα κοινωνικής ̟ροστασίας ̟ου ανα̟τύσσονται, είτε στην
̟εριοχή είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό ε̟ί̟εδο, µε ιδιαίτερη στόχευση στα
̟ρογράµµατα και στις δράσεις ̟ου α̟οσκο̟ούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη
στην αγορά εργασίας.
3. Α̟οτελεί το βασικό «̟υρήνα» διευρυµένων υ̟ηρεσιών τύ̟ου “One Stop Shοp”, µε
εξατοµικευµένη ολιστική ̟ροσέγγιση, υ̟οστηρίζοντας ή συνεργώντας µε την κοινωνική
Υ̟ηρεσία του ∆ήµου,
ως
δράση «οµ̟ρέλα» ̟αρέχοντας υ̟ηρεσίες οι ο̟οίες
αντα̟οκρίνονται στις ̟ολιτικές ̟ου ήδη υλο̟οιούνται ή ̟ρογραµµατίζονται και τις
ενισχύουν ̟εραιτέρω.
4. Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαµιέων καθώς και το Παράρτηµα ΚΕΜ λειτουργούν
ως δοµές συµ̟ληρωµατικές της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου και ε̟ο̟τεύονται
α̟ό αυτή.
5. Η δηµιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συµβάλει στην
ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση σχεδιασµού και εφαρµογής της κοινωνικής ̟ολιτικής σε
το̟ικό ε̟ί̟εδο, στο συντονισµό των δράσεων µεµονωµένων φορέων και στη χωρική
ενο̟οίηση των κοινωνικών υ̟οδοµών και υ̟ηρεσιών στο ∆ήµο Λαµιέων , µέσω µιας
κεντρικής δοµής.
6. Φορέας Υλο̟οίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι η ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λαµιέων.
7. Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα
(Ε.Π.Σ.), δεδοµένου ότι δίνει τη δυνατότητα άµεσης διασύνδεσης και ε̟ικοινωνίας
τόσο µεταξύ των διαφορετικών ε̟ι̟έδων διαχείρισης/διοίκησης όσο και των
διαφορετικών φορέων και δοµών ̟αροχής υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας. Το
Ε.Π.Σ. διατίθεται στο ∆ήµο αδα̟άνως α̟ό τον φορέα ̟ου το σχεδιάζει και το υλο̟οιεί
µε µέριµνα του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.
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Άρθρο 2. Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες – Αντικείµενο
1. Παρεχόµενες Υ̟ηρεσίες
Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υ̟οδοχή και στην ενηµέρωση των
̟ολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, και αφετέρου
στην υ̟οστήριξή τους µε σκο̟ό τη βελτίωση του βιοτικού τους ε̟ι̟έδου ̟αράλληλα
µε τη συνεργασία ̟ου ανα̟τύσσει µε τις λοι̟ές κοινωνικές δοµές και υ̟ηρεσίες
του δήµου. 1
Οι Υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς
άξονες:
Α) Υ̟οδοχή - Ενηµέρωση - Υ̟οστήριξη των ̟ολιτών
Β) Συνεργασία µε Υ̟ηρεσίες, Φορείς και ∆οµές ̟αροχής υ̟ηρεσιών
κοινωνικής ̟ροστασίας
Γ) Παροχή Υ̟ηρεσιών. ̟ου θα α̟οσκο̟ούν στη βελτίωση του βιοτικού
ε̟ι̟έδου των ̟ολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των
ωφελουµένων.
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας µ̟ορεί:
να ̟ληροφορεί και να διασυνδέει τους ̟ολίτες µε φορείς και ̟ρογράµµατα
κοινωνικής ̟ροστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης ̟ου
υλο̟οιούνται σε το̟ικό, ̟εριφερειακό και εθνικό ε̟ί̟εδο,
να υ̟οστηρίζει τους ̟ολίτες για την ένταξή τους στα ̟ρογράµµατα κοινωνικής
̟ροστασίας και στη διαδικασία υ̟οβολής αιτήσεων,
να ̟αρέχει ολοκληρωµένη υ̟οστήριξη στους ωφελούµενους του Προγράµµατος
«Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης» (̟ρώην «Ελάχιστο Εγγυηµένο
Εισόδηµα»), α̟ό τη διαδικασία της υ̟οβολής της αίτησης και την ορθή
συµ̟λήρωσή της έως τις α̟αραίτητες οδηγίες για την ̟ροσκόµιση και
̟αραλαβή των α̟αραίτητων δικαιολογητικών.
να συνεργάζεται και ̟αρα̟έµ̟ει αιτήµατα σε άλλες δοµές καθώς και σε
υ̟ηρεσίες α̟ασχόλησης, ̟ου ̟αρέχονται στα γεωγραφικά όρια της ̟εριοχής
λειτουργίας του
να ̟αρέχει συµβουλευτική υ̟οστήριξη,
να ανα̟τύσσει δράσεις δηµιουργικής α̟ασχόλησης και κοινωνικής ένταξης,
να συγκεντρώνει και διανέµει βασικά αγαθά,
να συµ̟ράττει στην ανά̟τυξη ∆ικτύου Εθελοντισµού
να διοργανώνει εκδηλώσεις ̟ολιτισµικού, ε̟ιµορφωτικού, κοινωνικού
̟εριεχοµένου.

1

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ
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Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, µ̟ορεί να εξυ̟ηρετεί και να υ̟οστηρίζει
̟αιδιά και εφήβους σε θέµατα ε̟αγγελµατικού ̟ροσανατολισµού, µαθητές µε
µαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε ̟ολίτη ̟ου ̟ροσέρχεται ζητώντας να
λάβει τις ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες.
2. Αντικείµενο
Στόχος της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας είναι να α̟οτελέσουν ένα «front
desk» υ̟οδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και ̟αρα̟οµ̟ής των ωφελούµενων
ατόµων στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες, είτε σε το̟ικό, είτε σε ̟εριφερειακό είτε σε εθνικό
ε̟ί̟εδο.
Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαµιέων λειτουργεί:
Παράρτηµα Ένταξης Μεταναστών (KEM)

Άρθρο 3. Ωφελούµενοι: δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις
1. Ωφελούµενοι, εξυ̟ηρετούµενοι
Ως ωφελούµενος ορίζεται ο ̟ολίτης ̟ου κάνει χρήση των υ̟ηρεσιών και ̟αροχών
του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Λαµιέων και του Παραρτήµατος ΚΕΜ , και ο
ο̟οίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό ̟ληροφοριακό σύστηµα και έχει α̟οκτήσει µοναδικό
αριθµό αναφοράς.
Ειδικότερα, ωφελούµενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι ̟ολίτες ̟ου κατοικούν
στον τό̟ο λειτουργίας και ̟αρέµβασής του, και κατά ̟ροτεραιότητα, οι
ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης», καθώς και
άτοµα και οικογένειες ̟ου διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού
α̟οκλεισµού, άνεργοι/ες, ̟αιδιά και άτοµα ̟ου βιώνουν καταστάσεις
α̟οκλεισµού, µετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς ̟ροστασίας, αιτούντες άσυλο,
ΑµεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες οµάδες ̟ληθυσµού.
2.

∆ιαδικασία Εγγραφής Ωφελουµένων
Ο ̟ιθανός ωφελούµενος ̟ου α̟ευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας, ή σε άλλη
διασυνδεδεµένη δοµή η ο̟οία µ̟ορεί να α̟οτελεί το αρχικό σηµείο εισόδου για την
λήψη υ̟ηρεσιών, εγγράφεται α̟ό το αρµόδιο στέλεχος στην Καρτέλα Εγγραφής και
Παρακολούθησης Ωφελούµενου µε Μοναδικό Κωδικό Ωφελούµενου, ο ο̟οίος θα
α̟οδίδεται µε τρό̟ο ώστε να χαρακτηρίζει όλα τα µέλη της οικογένειας.
Στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούµενου συµ̟ληρώνονται:
α) Γενικά στοιχεία, εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται α̟ό άλλο σηµείο εισόδου
και ̟αρα̟οµ̟ή στο Κέντρο Κοινότητας για ̟λήρες ιστορικό. Με τον όρο γενικά
στοιχεία εννοούµε τα αρχικά στοιχεία ταυτο̟οίησης του ̟ροσώ̟ου δηλαδή τα
στοιχεία εκείνα ̟ου αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούµενου και τα ο̟οία
µ̟ορούν να ε̟ιβεβαιωθούν α̟ό την ίδια την αστυνοµική του ταυτότητα ή άλλο
αντίστοιχο/ισοδύναµο έγγραφο (δί̟λωµα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).
β) Πλήρη στοιχεία για τη µορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και ιστορικό του
ωφελούµενου, συµ̟εριλαµβανοµένων στοιχείων ̟ου τεκµηριώνουν την ανάγκη
λήψης ̟αροχών και υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας, εφόσον η καταγραφή
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γίνεται α̟ό τους ̟ιστο̟οιηµένους υ̟αλλήλους του Κέντρου Κοινότητας ή του
Παραρτήµατός του.
γ) Ε̟ι̟λέον εξειδικευµένα στοιχεία τα ο̟οία σχετίζονται µε συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες
̟ου ζητούνται α̟ό τον κατά γραφόµενο (̟.χ. νοµική συνδροµή, ̟λάνο οικονοµικής
διαχείρισης) .
3. ∆ικαιώµατα ωφελούµενων
Για τους ωφελούµενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής:
•

Ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη και εργασιακή συµβουλευτική (ή διασύνδεση µε
αντίστοιχες υ̟ηρεσίες)

•

∆ιασύνδεση µε τους φορείς και ̟ρογράµµατα ̟ου αντα̟οκρίνονται στις
ανάγκες του για ̟αροχές και υ̟ηρεσίες κοινωνικής ̟ροστασίας.

•

Πληροφόρηση αναφορικά µε τα ̟ρογράµµατα κοινωνικής ̟ροστασίας και
̟ρόνοιας ̟ου υλο̟οιούνται σε το̟ικό, ̟εριφερειακό ή εθνικό ε̟ί̟εδο.

•

Λήψη των υ̟ηρεσιών κατά το διάστηµα των ̟ροβλε̟όµενων ωρών και
ηµερών λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών ̟αροχής υ̟οστηρικτικών
υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές αναγράφονται σε εµφανές σηµείο στο χώρο του.

•

Πλήρης σεβασµός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και ̟ολιτικών
̟ε̟οιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού
̟ροσανατολισµού τους.

•

Κατό̟ιν αίτησής τους, οι ωφελούµενοι έχουν δικαίωµα στην ̟ληροφόρηση και
στην ενηµέρωση, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, για την εξέλιξη των
αιτηµάτων ή/και των αιτήσεων ̟ου έχουν κάνει στο Κέντρο για ο̟οιαδή̟οτε
δράση, ̟ρόγραµµα και ̟αροχή υ̟ηρεσιών εν γένει.

4. Υ̟οχρεώσεις εξυ̟ηρετούµενων – ̟ιθανών ωφελουµένων
Οι ̟ροσερχόµενοι ̟ρος εξυ̟ηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας α̟οδέχονται τους
̟αρακάτω όρους και ̟εριορισµούς:
• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροσέρχονται σε ηµέρες και ώρες εκτός ̟ρογράµµατος, το
̟ροσω̟ικό διατηρεί το δικαίωµα να µην ̟αρέχει τις ̟ροβλε̟όµενες υ̟ηρεσίες
ή/και να µην ε̟ιτρέψει την είσοδο στον χώρο.
•

Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατοµικών τους φακέλων,
σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 2472/1997 για την ̟ροστασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων.

•

Γνωρίζουν και α̟οδέχονται την α̟αγόρευση ο̟οιασδή̟οτε µορφής
̟αρενόχλησης (λεκτικής, σωµατικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής,
ψυχολογικής) µεταξύ εξυ̟ηρετούµενων ή εξυ̟ηρετούµενων και στελεχών της
∆οµής
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•

Είναι υ̟εύθυνοι για τα ̟ροσω̟ικά τους αντικείµενα και σε ̟ερί̟τωση
α̟ώλειας τα µέλη του ̟ροσω̟ικού δεν φέρουν καµία ευθύνη. Οφείλουν να
σέβονται τους υ̟αλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους ωφελούµενους, καθώς
και τους χώρους του Κέντρου.

•

Είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟ροσέρχονται αυτο̟ροσώ̟ως στο Κέντρο για τη λήψη
των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών εκτός α̟ό τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου τεκµηριώνεται
ε̟αρκώς η αδυναµία τους. Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, διορίζουν και
εξουσιοδοτούν ̟ληρεξούσιο αντι̟ρόσω̟ό τους.

•

Είναι α̟οκλειστικά υ̟εύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας µε το
µοναδικό αριθµό αναφοράς ̟ου τους διατίθεται α̟ό το Κέντρο για την
εξυ̟ηρέτησή τους.

•

Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει α̟οκλειστικά στο δικαιούχο ̟ου αναγράφεται
σε αυτή και α̟αγορεύεται η µεταβίβασή της σε ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσω̟ο,
εκτός του συνδικαιούχου, ο ο̟οίος θα µ̟ορεί να ορισθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση
του κύριου δικαιούχου. Σε ̟ερί̟τωση α̟ώλειας είναι υ̟οχρεωµένοι να
ενηµερώσουν το Κέντρο.

•

Οφείλουν να ̟ροσκοµίζουν ο̟οιοδή̟οτε τυχόν δικαιολογητικό τούς ζητηθεί
α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία, το ο̟οίο η ίδια δεν µ̟ορεί να ̟ροµηθευτεί
ηλεκτρονικά ή µε άλλο τρό̟ο βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Σε ̟ερί̟τωση µη
̟ροσκόµισης, ενδέχεται να εξαιρεθούν α̟ό ̟ρογράµµατα των ο̟οίων
οφείλουν να τηρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις και να µην καταστούν ωφελούµενοι

5. Παρακολούθηση εξυ̟ηρετούµενων και ωφελουµένων
Η ̟αρακολούθηση των ατόµων ̟ου εξυ̟ηρετούνται στα Κέντρα Κοινότητας, των
ωφελουµένων α̟ό συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες (ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη και
συµβουλευτική, συµ̟λήρωση αιτήσεων κ.α.) και όσων ̟αρα̟έµ̟ονται σε άλλες
υ̟ηρεσίες του ∆ήµου (̟.χ. Κοινωνικό Παντο̟ωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο) θα
γίνεται µέσω του ̟ληροφοριακού συστήµατος υ̟οστήριξης.
Παράλληλα, θα είναι δυνατή η ̟αρακολούθηση λήψης ε̟ιδοµάτων/̟αροχών
(Πρόνοια, ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λ̟.)
Προβλέ̟εται ε̟ίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρµογής µε φορείς και
̟ρογράµµατα (ΟΑΕ∆, ∆ια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λ̟.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η
ε̟ιτό̟ου συµ̟λήρωση αιτήσεων ή/και η άµεση ̟αρα̟οµ̟ή των ωφελουµένων.

Άρθρο 4. ∆ιοικητική και Οικονοµική Οργάνωση του
Κέντρου Κοινότητας
1. ∆ιοικητική οργάνωση του Κέντρου Κοινότητας
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Το Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαµιέων και το Παράρτηµα ΚΕΜ αυτού υ̟άγεται
διοικητικά, οικονοµικά και θεσµικά στο ∆ήµο Λαµιέων και ανήκει οργανωτικά στην
∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λαµιέων., η ο̟οία
ασκεί ε̟ο̟τεία και έλεγχο στη λειτουργία του Κέντρου και µε την ο̟οία βρίσκεται σε
διαρκή συνεργασία για την καλύτερη εξυ̟ηρέτηση του ̟ληθυσµού.
Ο ∆ήµος Λαµιέων ως φορέας υλο̟οίησης είναι υ̟εύθυνος για την εύρυθµη
λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, για τη διαρκή και α̟ρόσκο̟τη συνεργασία του
µε την ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , για την ̟αροχή αδειών
του ̟ροσω̟ικού και για την τήρηση του ωραρίου και των κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας.
Το Κέντρο Κοινότητας υ̟όκειται σε διοικητικό έλεγχο α̟ό τις αρµόδιες αρχές του
∆ήµου και της αρµόδιας Περιφέρειας. Τα στελέχη του Κέντρου υ̟οχρεούνται να
̟αρέχουν κάθε ̟ληροφορία στα αρµόδια όργανα.

2. Πόροι του Κέντρου Κοινότητας
Οι ̟όροι του Κέντρου Κοινότητας ̟ροέρχονται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο
στο ̟λαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Ε̟ιχειρησιακών
Προγραµµάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. ∆ύναται να αξιο̟οιηθούν ̟όροι α̟ό
χορηγίες ή και δωρεές.
Οι υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το Κέντρο ̟ρος τους ωφελούµενους είναι δωρεάν.

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί στο ̟λαίσιο του Ε.Π «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και
έχει συσταθεί µε βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την
ε̟ιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ.
∆ιοικητικά Υ̟εύθυνος για το Κέντρο είναι η Προϊσταµένη της ∆/νσης Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λαµιέων.
Στο Κέντρο υ̟άρχουν αναρτηµένες σε ευδιάκριτο σηµείο και ευανάγνωστα
διατυ̟ωµένες, αφενός οι ̟αρεχόµενες υ̟ηρεσίες, αφετέρου τα α̟αιτούµενα
δικαιολογητικά για κάθε µια α̟ό αυτές.
Η εξυ̟ηρέτηση των ωφελούµενων γίνεται µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής,
το ο̟οίο διασυνδέεται µε τα αντίστοιχα συστήµατα συνεργαζόµενων φορέων και
υ̟ηρεσιών ̟ου εφαρµόζουν ̟ρογράµµατα σε εθνικό, ̟εριφερειακό και το̟ικό ε̟ί̟εδο.
Το Κέντρο Κοινότητας είναι υ̟οχρεωµένο να καταγράφει ηλεκτρονικά τον/την κάθε
ωφελούµενο/η µε σκο̟ό τη συγκέντρωση ε̟αρκών δεδοµένων ̟ου: α) θα εξασφαλίζουν
την καλύτερη εξυ̟ηρέτησή του µε γνώµονα ̟άντα το σεβασµό των δικαιωµάτων και της
̟ροσω̟ικότητάς του και β) θα καλύ̟τουν τις α̟αιτήσεις ̟αρακολούθησης και
αξιολόγησης ̟ου θα ̟ροκύ̟τουν α̟ό το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό ̟λαίσιο.
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Η υ̟οστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου γίνεται α̟ό το ̟ροσω̟ικό, το ο̟οίο
δύναται να συνε̟ικουρείται α̟ό οµάδα εθελοντών, η ο̟οία θα δηµιουργηθεί γι΄ αυτό
το σκο̟ό, ή / και φοιτητών σε ̟ρακτική άσκηση.
Ο ∆ήµος θα ορίσει τα ̟εδία, στα ο̟οία θα α̟ασχολούνται οι εθελοντές, το ̟ροφίλ τους
και τις διαδικασίες εκ̟αίδευσης και ένταξής τους στις δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ
θα τηρεί σχετικό αρχείο.
Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούµενοι, θα ̟ρέ̟ει να ενεργούν αυστηρά υ̟ό τους
όρους ̟ου τίθενται α̟ό το Συντονιστή του Κέντρου και υ̟ό την ε̟ο̟τεία των
̟ιστο̟οιηµένων εργαζοµένων αυτού καθώς και της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λαµιέων. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορούν
να ̟ιστο̟οιηθούν και να έχουν ̟ρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και
διασύνδεσης των εξυ̟ηρετούµενων.

Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας µε την
Κοινωνική Υ̟ηρεσία
Συντονίστρια και ε̟ο̟τεύουσα αρχή για το Κέντρο Κοινότητας, σύµφωνα µε την
αρµόδια ΚΥΑ, είναι η ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου
Λαµιέων.
Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή µονάδα της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου
Λαµιέων λειτουργεί συµ̟ληρωµατικά και υ̟οστηρικτικά ως ̟ρος αυτήν. Στο ̟λαίσιο
των αρµοδιοτήτων ̟ου έχουν ̟εριγραφεί τόσο στην ΚΥΑ όσο και στον Οδηγό
Εφαρµογής το Κέντρο Κοινότητας είναι υ̟οχρεωτικό και ταυτόχρονα αναγκαίο να
λειτουργήσει ̟αράλληλα, ε̟άλληλα και ενισχυτικά µε την Κοινωνική Υ̟ηρεσία.
Άρθρο 7. Ωράριο λειτουργίας
Το Κέντρο Κοινότητας (διευρυµένο µε ̟αράρτηµα ΚΕΜ) λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, ̟έντε (5) ηµέρες την εβδοµάδα α̟ό ∆ευτέρα έως Παρασκευή, και µε ωράριο
λειτουργίας ε̟ί οκταώρου βάσεως και συγκεκριµένα, α̟ό τις 8.00 ̟µ – 16.00µµ και
δυνατότητα ε̟έκτασης αυτού και κατά τις α̟ογευµατινές µέχρι στις 20:00 µ.µ. µε βάση τη
δυναµικότητα του Κέντρου και του ̟αραρτήµατος ΚΕΜ, αλλά και των το̟ικών αναγκών
έτσι ό̟ως θα διαµορφωθούν. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση και εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό
α̟ό τον αριθµό του ̟ροσω̟ικού ̟ου α̟ασχολείται στο Κέντρο, δύναται να εφαρµόζεται
κυλιόµενο ωράριο α̟ασχόλησης του ̟ροσω̟ικού (βάρδιες) ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί
η µέγιστη α̟οτελεσµατικότητα της δοµής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του
εξυ̟ηρετούµενου ̟ληθυσµού.
Ε̟ίσης το ̟αράρτηµα ΚΕΜ, µ̟ορεί να λειτουργεί µε ευέλικτο ωράριο ̟ροκειµένου να
είναι δυνατή η ανά̟τυξη δραστηριοτήτων ό̟ως ̟.χ. δηµιουργική α̟ασχόληση, σύσταση
οµάδων κινητο̟οίησης του ̟ληθυσµού, ηµερίδες ή λοι̟ές α̟ογευµατινές δραστηριότητες.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση η α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού δε θα υ̟ερβαίνει τις σαράντα (40)
ώρες την εβδοµάδα.
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Το Κέντρο διακό̟τει τη λειτουργία του κατά τις ε̟ίσηµες αργίες του κράτους και του
∆ήµου (το̟ικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες).
Η ̟ιθανή υ̟ερωριακή α̟ασχόληση του ̟ροσω̟ικού, δεν α̟οτελεί ε̟ιλέξιµη δα̟άνη στο
̟λαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης α̟ό το ΕΚΤ.
Το ωράριο δύναται να τρο̟ο̟οιηθεί µόνο µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κατό̟ιν εισήγησης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Λαµιέων και ̟άντως σύµφωνα
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου - ̟ροσω̟ικό
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται µε
Ε̟ιστηµονικό ̟ροσω̟ικό (3) άτοµα:
2 Κοινωνικοί Λειτουργοί, (1)
Ψυχολόγος
και το Παράρτηµα ΚΕΜ µε (4) άτοµα: 1 Κοινωνικός Λειτουργός, 1
∆ιαµεσολαβητής, 1 Νοµικός και 1 Ψυχολόγος
Το Κέντρο, µέσω του φορέα υλο̟οίησης, δύναται να α̟ασχολήσει ̟ροσω̟ικό µε Σύµβαση
Έργου ή κατ’ α̟οκο̟ή ή µε α̟όσ̟αση, ανάλογα µε τις ανάγκες του (̟χ. νοµικές υ̟ηρεσίες,
υ̟ηρεσίες υγείας).
Ε̟ίσης, για την ασφάλεια και την καθαριότητα του Κέντρου δύναται να α̟ασχολήσει
̟ροσω̟ικό είτε µε Συµβάσεις Εργασίας είτε µε Συµβάσεις Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υ̟εύθυνος για την υλο̟οίηση
των ̟ρογραµµάτων, των δράσεων και των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών καθώς και των
ωρών λειτουργίας του Κέντρου θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση ο αρµόδιος Ο.Τ.Α. έχει την ευθύνη για τον τρό̟ο κάλυψης των
αναγκών και του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήµατός του και όταν κρίνει
α̟αραίτητο µ̟ορεί να αυξήσει τον αριθµό των α̟ασχολούµενων α̟ό τις
̟ροβλε̟όµενες στην ΚΥΑ ειδικότητες ανάλογα µε τις το̟ικές ανάγκες και τις
συνθήκες, χωρίς όµως η δα̟άνη αυτή να είναι ε̟ιλέξιµη α̟ό την
συγχρηµατοδοτούµενη ̟ράξη.
Για τη στελέχωση (αριθµός και ειδικότητες) των Παραρτηµάτων
Ένταξης
Μεταναστών και των Κινητών Μονάδων υ̟εύθυνος είναι ο αρµόδιος ΟΤΑ και σε
κάθε ̟ερί̟τωση η κάλυψη θα γίνεται α̟ό τις ̟ροβλε̟όµενες στην ΚΥΑ
ειδικότητες.
Σε εξαιρετικά σ̟άνιες ̟ερι̟τώσεις, ό̟ως ̟ολυήµερη α̟ουσία στελέχους και
κατό̟ιν α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υ̟άρχει η δυνατότητα
µετακίνησης του ήδη υ̟άρχοντος ̟ροσω̟ικού α̟ό συναφείς δοµές και υ̟ηρεσίες
του φορέα υλο̟οίησης ̟ου διαθέτουν αντίστοιχες ειδικότητες, οι ο̟οίες
̟ροβλέ̟ονται α̟ό την ΚΥΑ.
Σκό̟ιµο είναι, ό̟ου καθίσταται δυνατό, να α̟ασχολούνται και άτοµα α̟ό τις
ευ̟αθείς οµάδες του ̟ληθυσµού, καθώς και εθελοντές, µε βάση τις οδηγίες και
κατευθύνσεις του τακτικού ̟ροσω̟ικού και την ε̟ο̟τεία του Συντονιστή του Κέντρου.
Το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό του Κέντρου θα ̟ροσλαµβάνεται µε τις διαδικασίες και τα
κριτήρια ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ΑΣΕΠ και τη σχετική ΚΥΑ.

ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΛΚ-ΕΑΒ
Το σύνολο του ̟ροσω̟ικού του Κέντρου είναι ε̟ιφορτισµένο µε τις αρµοδιότητες ̟ου
α̟αιτούνται για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του Έργου ή του Υ̟οέργου ως
δοµή συγχρηµατοδοτούµενου ̟ρογράµµατος, ό̟ως ̟εριγράφεται στο σχετικό Οδηγό
Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

Άρθρο 9: Καθήκοντα & Αρµοδιότητες ̟ροσω̟ικού
1. Αρµοδιότητες στελεχών Κέντρου Κοινότητας
Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός)
›
›
›
›

›

›
›
›
›

Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (ε̟ιχειρησιακό ̟λάνο) του
Κέντρου
Έχει την ευθύνη συντονισµού του ̟ροσω̟ικού για τη λειτουργία του Κέντρου, µε
σκο̟ό την ε̟ίτευξη των στόχων
Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης
ωραρίου
Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και α̟ολογιστικών
στοιχείων α̟ό κάθε µέλος του ̟ροσω̟ικού του Κέντρου. Ε̟ίσης, έχει την ευθύνη
διαφύλαξης της ασφάλειας, εµ̟ιστευτικότητας και του α̟ορρήτου των τηρουµένων
στοιχείων
Συντονίζει, µέσα α̟ό διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευµένης συµµετοχής, τις
δράσεις ευαισθητο̟οίησης και ενηµέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ηµερίδων,
διαλέξεων, έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων κ.λ̟.)
Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδοµένα α̟ό το ̟ροσω̟ικό για τις δράσεις και τις
δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν και ̟ροτείνει διορθωτικές ενέργειες
Έχει την ευθύνη τήρησης των α̟αραίτητων βιβλίων ό̟ως αναφέρονται στο
αντίστοιχο τµήµα.
Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας . Έχει την ευθύνη έκδοσης
ενηµερωτικού εντύ̟ου ο ή ηλεκτρονικού υλικού.
Ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα
εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου.

Ψυχολόγος
›
›
›
›

›

Αναλαµβάνει την υ̟οδοχή & διαχείριση ̟εριστατικών ̟ου χρήζουν ψυχολογικής
στήριξης
Συµβάλλει στη διάγνωση και διενεργεί ψυχολογικές αξιολογήσεις (τεστ κι άλλες
µεθόδους ψυχολογικής εκτίµησης)
Αναλαµβάνει την αρµοδιότητα ̟αροχής ψυχολογικής στήριξης µέσα α̟ό ατοµικές
και οµαδικές συνεδρίες καθώς ε̟ίσης και συνεδρίες οικογένειας ό̟ου α̟αιτείται
Συνεργάζεται µε τους αντι̟ροσώ̟ους της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς για την αξιο̟οίηση υφιστάµενων δράσεων ψυχολογικής στήριξης
για τους ωφελούµενους του Κέντρου Κοινότητας
Συνεργάζεται µε το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό του ΚΚ και της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας
του ∆ήµου για τον ̟ροσδιορισµό και κάλυψη των αναγκών και των
ψυχοκοινωνικών ̟ροβληµάτων των ωφελουµένων

ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΛΚ-ΕΑΒ
›
›
›
›

›

›
›

›

Συµµετέχει σε ̟ρογράµµατα αγωγής ψυχικής υγείας καθώς και σε θέµατα
ευαισθητο̟οίησης για τον ̟ληθυσµό στόχο, στο ̟εδίο αυτό
Παρα̟έµ̟ει τους ωφελούµενους σε αρµόδιους φορείς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο
Συνεργάζεται µε το ̟ροσω̟ικό του κέντρου και της
∆/σης Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Λαµιέων καθώς και µε ό̟οια άλλη δοµή
Συνεργάζεται µε την Υ̟ηρεσία ή το φορέα για την ̟ροώθηση της εκ̟αίδευσης των
ενηλίκων, την ̟ροώθηση και σύνδεση ̟εριστατικών µε µονάδες ψυχικής υγείας,
ό̟ου αυτό κριθεί σκό̟ιµο
Συνεργάζεται µε τον διαµεσολαβητή του Παραρτήµατος ΚΕΜ στις οµάδες
υ̟οστήριξης γυναικών, εφήβων, γονέων κτλ ανάλογα µε τις ανάγκες των
συγκεκριµένων οµάδων στόχου ( Μετανάστες, Πρόσφυγες)
Συνεργάζεται µε το στέλεχος ̟ου ασχολείται µε τη µαθησιακή στήριξη για τις
ανάγκες των οµάδων των ̟αιδιών
Έχει την ευθύνη τήρησης βιβλίου/ εισαγωγής στοιχείων στο ̟ληροφοριακό
σύστηµα, µε το ιστορικό, τα συµ̟εράσµατα και τα α̟οτελέσµατα της ψυχολογικής
αξιολόγησης α̟ό κάθε συνεδρία.
Ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα εγκριθεί
α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου.

Ε̟ίσης η διοικητική υ̟οστήριξη του Κέντρου Κοινότητας θα γίνεται α̟ό τα υ̟όλοι̟α
στελέχη του Κέντρου, τα ο̟οία θα αναλάβουν και τα εξής:
› Αρχειοθέτηση, (έντυ̟η και ηλεκτρονική)
› ∆ακτυλογράφηση και ε̟εξεργασία κειµένων
› Έκδοση αντιγράφων-φωτοτυ̟ιών
› Προετοιµασία εντύ̟ων και ̟αρουσιάσεων του Κέντρου
› Καταχώρηση στοιχείων και ε̟εξεργασία α̟οτελεσµάτων, ερευνών ̟ου εκ̟ονούν τα
στελέχη του Κέντρου
› Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Κέντρου
› Παρακολούθηση – ενηµέρωση ιστοσελίδας της δοµής, ή την ̟αροχή στοιχείων για
την ενηµέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ αναφορικά µε τις δραστηριότητες του
Κέντρου (υ̟ηρεσίες, εκδηλώσεις, ̟ροσκλήσεις κ.λ̟.)
› ∆ιεκ̟εραιώσεις ΕΛΤΑ και courier
› Ε̟ιµέλεια α̟οστολής οµαδικών ε̟ιστολών - ̟ροσκλήσεις
› Υ̟οδοχή και εσωτερική ̟ροώθηση αιτήσεων
› Προετοιµασία συναντήσεων
› Συνεννόηση µε ̟ροµηθευτές
› Καταχώρηση στοιχείων ̟ου υ̟οδεικνύονται α̟ό τον υ̟εύθυνο του Κέντρου και τα
στελέχη- τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.
› Σύνταξη εξοδολογίων, ̟αρουσιολογίων και τήρηση αρχείου.
› Συµµετοχή σε δράσεις για την ̟ροσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση
µε την κοινότητα.
› Τήρηση του αρχείου εθελοντών και ενηµερωση του βιβλίου δωρεών.
Όλα τα στελέχη του Κέντρου υ̟οχρεούνται να ̟αραδίδουν τα στοιχεία εκείνα ̟ου
α̟αιτούνται για την ̟αρακολούθηση της συνολικής ̟ορείας του έργου (α̟ολογισµοί)
και τη συµ̟λήρωση βάσεων δεδοµένων.

ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΛΚ-ΕΑΒ
Ε̟ίσης, ανάλογα µε τα θέµατα ̟ου χειρίζονται καθώς και την κατανοµή των
αρµοδιοτήτων:
›

συµ̟ληρώνουν
ωφελούµενων.

την

ηλεκτρονική

φόρµα

υ̟οδοχής

και

καταγραφής

των

›

συµµετέχουν σε συναντήσεις της οµάδας.

›

συµµετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητο̟οίησης, ενηµέρωσης, κ.λ̟.

›

υ̟οχρεούνται στη τήρηση του α̟ορρήτου και των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων των
̟εριστατικών ̟ου διαχειρίζονται.

›

̟αίρνουν µέρος στις έρευνες/καταγραφές ̟ου α̟αιτούνται.

2. Αρµοδιότητες στελεχών Παραρτήµατος ΚΕΜ
Συντονιστής Κοινωνικός Λειτουργός
Καταρτίζει σε συνεργασία µε τον Συντονιστή του Κέντρου Κοινότητας Σχέδιο
Λειτουργίας του Παραρτήµατος
›

Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας, συντονισµού του ̟ροσω̟ικού
για το σχεδιασµό και την υλο̟οίηση δράσεων ένταξης µεταναστών/δικαιούχων
διεθνούς ̟ροστασίας και την συνολική ευθύνη εύρυθµης λειτουργίας του
Παραρτήµατος

›

Έχει την ευθύνη καταγραφής δεδοµένων, ε̟ικαιρο̟οίησης της βάσης δεδοµένων
του ̟ληροφοριακού συστήµατος

›

Έχει την ευθύνη τήρησης στοιχείων των δράσεων, των α̟αραίτητων βιβλίων, την
τήρηση της συνέργειας µε άλλα ̟ρογράµµατα/δράσεις καθώς και την ευθύνη της
δηµοσιότητας,

›

∆ιοργανώνει δράσεις ένταξης µεταναστών/̟ροσφύγων και έχει την ευθύνη
ανάληψης κοινωνικών ερευνών/ καταγραφών στο ̟εδίο.

›

Ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα
εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου

Ε̟ιµέρους αρµοδιότητες α̟οτελούν:
›
›
›
›
›
›

Η καταγραφή, αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών των οµάδων-στόχου
Η υ̟οδοχή ̟εριστατικών και διαχείρισή τους
Η ̟αρα̟οµ̟ή ̟εριστατικών ό̟ου χρειάζεται / σύνδεση µε αρµόδιες υ̟ηρεσίες
Η ανά̟τυξη – αξιο̟οίηση της εθελοντικής ̟ροσφοράς υ̟ηρεσιών και αγαθών
Η κοινωνική εργασία µε ωφελούµενους των οµάδων-στόχου (ατοµικό/συλλογικό
ε̟ί̟εδο)
Οι ενέργειες για ενεργο̟οίηση του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ).

∆ια̟ολιτισµικός Μεσολαβητής / ∆ιερµηνέας
Ο ∆ια̟ολιτισµικός Μεσολαβητής διαδραµατίζει κρίσιµο και α̟αραίτητο ρόλο τόσο στο
σχεδιασµό και την υλο̟οίηση των δράσεων ένταξης όσο και στην ε̟ικοινωνία των
οµάδων στόχου µε τη το̟ική κοινωνία ώστε να α̟οφεύγονται τυχόν συγκρούσεις,
̟αρανοήσεις και κατά συνέ̟εια ο κοινωνικός α̟οκλεισµός τους.

ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΛΚ-ΕΑΒ
Ειδικότερα ο δια̟ολιτισµικός µεσολαβητής των ΚΕΜ εξασφαλίζει:
›
›
›

›

›
›

Την ε̟ικοινωνία µε τους αρµόδιους των Κ.Κ., ΚΕΜ και µεταναστών και
δικαιούχων διεθνούς ̟ροστασίας
Τη δηµιουργία σχέσης εµ̟ιστοσύνης και διαλόγου µεταξύ των µελών των
µεταναστευτικών/̟ροσφυγικών κοινοτήτων και της το̟ικής κοινωνίας
Τη διευκόλυνση της ε̟ικοινωνίας και των ε̟αφών των µεταναστών µε δηµόσιους
οργανισµούς, την το̟ική κοινωνία και τους το̟ικούς φορείς (̟.χ. Κέντρο
Κοινότητας και λοι̟ές Κοινωνικές Υ̟ηρεσίες, Υ̟ηρεσίες έκδοσης αδειών διαµονής)
Τη συµβολή στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύ̟ων, ̟ολιτισµικών ̟αρεξηγήσεων
και διακρίσεων και ευρύτερα στην ένταξη των οµάδων στόχου στην το̟ική
κοινωνία
Την εκ του σύνεγγυς ε̟ικοινωνία µε την οµάδα στόχο στην ̟εριοχή ̟αρέµβασης.
Ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα
εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου

Ο ∆ια̟ολιτισµικός µεσολαβητής θα ̟ρέ̟ει να έχει εµ̟ειρία και εξειδικευµένη κατάρτιση
στη δια̟ολιτισµική µεσολάβηση, να έχει γνώση όχι µόνο της ελληνικής αλλά και γλωσσών
της οµάδας στόχου και γνώση των κοινωνικών/̟ολιτισµικών χαρακτηριστικών της
οµάδας στόχου. Τέλος η ε̟ικοινωνιακή δεξιότητα και η δια̟ραγµατευτική ικανότητα
κρίνονται α̟αραίτητα ̟ροσόντα.
Νοµικός
Ο Νοµικός ̟αρέχει συµβουλευτικές υ̟ηρεσίες για θέµατα µεταναστευτικής νοµοθεσίας /
δικαιούχων διεθνούς ̟ροστασίας, ̟ερι̟τώσεις ̟αραβίασης των ανθρω̟ίνων και
οικονοµικών – κοινωνικών δικαιωµάτων των οµάδων στόχου και διακρίσεων, ξενοφοβίας
ή ρατσισµού και για εργασιακά θέµατα.
Ε̟ίσης, ο Νοµικός φροντίζει για ̟ροώθηση ̟εριστατικών στο Συνήγορο του
Πολίτη/Παιδιού, και στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες και φορείς για την ̟αιδική ̟ροστασία, την
̟ροστασία θυµάτων εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ενδοοικογενειακής και ρατσιστικής βίας.
Αναλαµβάνει ε̟ίσης, την υ̟οστήριξη και συµβουλευτική για τη σύνταξη καταστατικών
για συλλόγους, οργανώσεις µεταναστών / ̟ροσφύγων και ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον
Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση
Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου
Ψυχολόγος
›
›
›

Αναλαµβάνει την υ̟οδοχή και διαχείριση ή ̟αρα̟οµ̟ή ̟εριστατικών.
∆ιενεργεί ψυχολογικές αξιολογήσεις και ̟αρέχει ψυχολογική στήριξη σε ατοµικό και
οικογενειακό ε̟ί̟εδο σε συνεργασία µε τον δια̟ολιτισµικό µεσολαβητή.
Ανιχνεύει τραύµατα ̟ου σχετίζονται µε την αναγκαστική εκτό̟ιση, την εµ̟ορία και
εκµετάλλευση ατόµων κυρίως γυναικών και ανηλίκων, εµ̟ειρίες κακο̟οίησης,
βασανιστηρίων,
ανα̟ηριών,
φυλακίσεων,
κοινωνικής
α̟οµόνωσης
και
συναισθηµατικών διαταραχών και ̟αρέχει σχετική στήριξη σε συνεργασία µε
κοινωνικές υ̟ηρεσίες.

ΑΔΑ: ΩΧΗΟΩΛΚ-ΕΑΒ
›

›
›

›

Συνεργάζεται µε τον κοινωνικό λειτουργό, τον δια̟ολιτισµικό µεσολαβητή και τον
υ̟εύθυνο εκ̟αίδευσης για την στήριξη και την συνδιαµόρφωση σχεδίων ζωής (life
projects) για ασυνόδευτους ανήλικους.
Στηρίζει εξαρτηµένα άτοµα και ̟αρα̟έµ̟ει σε σχετικές δοµές.
Καταγράφει το ψυχοκοινωνικό ̟ροφίλ και τις ανάγκες µεταναστών/δικαιούχων
διεθνούς ̟ροστασίας, συνεργάζεται µε άλλους εργαζόµενους στα Κ.Ε.Μ. για
δηµιουργία ολοκληρωµένης εικόνας ωφελούµενων, τηρεί το ιστορικό και τα
συµ̟εράσµατα των συνεδριών, διασφαλίζει το ιατρικό α̟όρρητο και τα ̟ροσω̟ικά
δεδοµένα των ωφελούµενων.
Ότι άλλο ̟ηγάζει α̟ό τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων
Κοινότητας και α̟ό την Α̟όφαση Υλο̟οίησης µε Ίδια Μέσα ό̟ως αυτή θα εγκριθεί
α̟ό το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου
Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υ̟οδοµή –Εξο̟λισµός

1. Χωροταξία – Κτιριακή Υ̟οδοµή
Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Λαµιέων (Κεντρική ∆οµή και Παράρτηµα ΚΕΜ
)λειτουργεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ∆ηµαρχείου ε̟ί των οδών Φλέµινγκ και
Ερυθρού Σταυρού στη Λαµιάς .
Η στέγαση του Κέντρο Κοινότητας στο ∆ηµαρχείο κρίθηκε αναγκαία για τον καλύτερο
έλεγχο και ε̟ο̟τεία της δοµής α̟ό την ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
του ∆ήµου, ̟ου στεγάζεται στο ίδιο κτίριο και έχει την ευθύνη λειτουργίας.
Συγκεκριµένα η Κεντρική δοµή θα στεγαστεί στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου, σε χώρους
̟ερί̟ου 60,00 µ2 αµέσως µετά τη δυτική είσοδο. Οι χώροι ̟εριλαµβάνουν ένα χώρο
υ̟οδοχής , αναµονής κοινού και διεκ̟εραίωσης διοικητικών διαδικασιών (γραµµατεία),
καθαρού εµβαδού ̟ερί̟ου 32,00µ2, καθώς και ένα διακριτό γραφείο για ατοµικές
συνεντεύξεις, συνεδρίες και ̟αροχή συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών, καθαρού εµβαδού 15,00
µ2 και ε̟ίσης χώρους υγιεινής-τουαλέτες για το ̟ροσω̟ικό και το κοινό
Η δοµή του ̟αραρτήµατος ΚΕΜ θα στεγαστεί σε ένα διακριτό χώρο, εντός του Κέντρου
Κοινότητας ακριβώς δί̟λα α̟ό τη κεντρική δοµή του Κέντρου Κοινότητας, σε χώρο
εµβαδού ̟ερί̟ου 35,00 µ2. Ο χώρος θα στεγάσει το γραφείο Υ̟οδοχής και τον
δια̟ολιτισµικό µεσολαβητή, καθώς και τις συνεδρίες για την ανίχνευση των αναγκών των
µεταναστών ̟ροκειµένου να εντο̟ιστούν οι δράσεις α̟ό ̟λευράς ̟ροσω̟ικού του Κ.Ε.Μ.
Ε̟ί ̟λέον θα χρησιµο̟οιηθούν και οι χώροι του ∆ηµοτικού Κτιρίου ( ̟ρώην ΚΕΚ
Ηριδανός ) στη Ν. Μαγνησία .
Το κτίριο ̟ου στεγάζει τη δοµή, έχει ̟ροσβασιµότητα α̟ό τα µέσα συγκοινωνίας,
ελεύθερο parking µε θέσεις ΑµεΑ, καθώς και ̟ρόσβαση και διευκολύνσεις σε ΑµεΑ.
Συγκεκριµένα η ̟ρόσβαση των ΑΜΕΑ, στην κτιριακή υ̟οδοµή του, γίνεται µε ράµ̟ες
α̟ό το ̟εζοδρόµιο και µε ισό̟εδη είσοδο. Οι εσωτερικοί χώροι και οι διαδροµές είναι
ισό̟εδοι και οι θύρες και το ̟λάτος των διαδρόµων τηρούν τις ̟ροδιαγραφές των ΑµεΑ.
Ε̟ί ̟λέον υ̟άρχουν ̟ροσβάσιµοι χώροι υγιεινής (WC ΑµεΑ κ.λ̟.), καθώς και σήµανση
και χώρος αναµονής σε ̟ερί̟τωση κινδύνου.
Όλοι οι χώροι των Κέντρων Κοινότητας, είναι ̟ροσβάσιµοι α̟ό ΑµεΑ.
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Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστηµα Κέντρου Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεµένο µε Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΠΣ) µε
σκο̟ό την ακριβή ̟εριγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατοµικός φάκελος) και των
αιτηµάτων των εξυ̟ηρετούµενων και ωφελούµενων ώστε να ̟αρέχεται η δυνατότητα
για την ̟λήρη καταγραφή των το̟ικών αναγκών αλλά και την καλύτερη
̟αρακολούθηση άµεσων ̟οσοτικών και ̟οιοτικών α̟οτελεσµάτων και συµ̟ερασµάτων
σε το̟ικό, ̟εριφερειακό και εθνικό ε̟ί̟εδο.
Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο ∆ήµο αδα̟άνως α̟ό τον φορέα ̟ου το σχεδίασε και το
υλο̟οιεί, µε µέριµνα του Υ̟ουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας οφείλουν να τροφοδοτούν µε τις α̟αραίτητες
̟ληροφορίες και δεδοµένα α̟ό τη βάση δεδοµένων:
α την Κοινωνική Υ̟ηρεσία του αρµόδιου Ο.Τ.Α,
β. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της Περιφέρειάς τους
γ. τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς τους.
δ. Άλλες αρµόδιες ∆ιοικητικές Αρχές (∆ιευθύνσεις και Μονάδες του Υ̟ουργείου
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και του Υ̟. Εσωτερικών, όταν
ζητηθούν,
Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσµεύονται α̟ό τον οικείο ̟ερί ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων νόµο. Τα δεδοµένα αυτά κοινο̟οιούνται µόνο µεταξύ των στελεχών του
Κέντρου, της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας και των άλλων αρχών ό̟ως ̟ροαναφέρθηκαν.
Άρθρο12 . Τήρηση Αρχείου
Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των ατοµικών φακέλων των ωφελούµενων είναι
σύµφωνες µε τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν.2472/1997, ̟ερί ̟ροστασίας του ατόµου α̟ό την
ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ό̟ως αυτός ισχύει κάθε φορά..
Το Κέντρο Κοινότητας, µε το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Π.Σ.), ̟ου λειτουργεί
κεντρικά για την εν λόγω ̟ράξη και το ο̟οίο χρησιµο̟οιεί, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, µε
τα ακόλουθα:
α. Μητρώο εξυ̟ηρετούµενου ̟ληθυσµού – ωφελουµένων.
β. Μητρώο Φορέων (̟αροχών υ̟ηρεσιών κοινωνικής ̟ροστασίας και αλληλεγγύης)
γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραµµάτων.
Το Κέντρο Κοινότητας για τις ανάγκες χρηµατοδότησής α̟ό το Ε̟ιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» τηρεί σε φυσικό αρχείο όσα έχουν αναφερθεί ως
̟αραδοτέα κατά την ένταξη της Πράξης και ̟ιστο̟οιούν το φυσικό αντικείµενο.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ̟αρακάτω:
1. Κατάλογος µε τους ανθρω̟οµήνες α̟ασχόλησης των στελεχών του Κέντρου.
2. Ηµερήσια υ̟ογεγραµµένα ̟αρουσιολόγια στελεχών του Κέντρου.
3. Ηµερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχοµένων στη δοµή ανεξάρτητα αν είναι
ωφελούµενοι ή όχι.
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4. Ατοµικές εκθέσεις στελεχών για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε ωφελούµενους.
5. Έντυ̟ο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων– συνεργασιών δικτύωσης µε αναφορά
των στοιχείων των συµµετεχόντων, ηµεροµηνία, ηµερήσια διάταξη, έγγραφα
συµφωνιών κλ̟, ανάλογα µε το είδος της ενέργειας.
6. Έντυ̟ο και ψηφιακό υλικό α̟ό δράσεις δηµοσιότητας (φωτογραφίες, φυλλάδια,
λίστες συµµετεχόντων, λίστες α̟οδεκτών, διανεµηθέν υλικό α̟ό δράσεις, κτλ).
7. Υλικό ̟ου ̟αράχθηκε α̟ό τα στελέχη του Κέντρου.
8. Συµβάσεις του ̟ροσω̟ικού καθώς και άλλες συµβάσεις ̟ου τυχόν λάβουν χώρα
στο ̟λαίσιο της Πράξης.
9. Μηνιαίες αναφορές ̟ροόδου
ωφελούµενους τους έργου.

των

̟αρεχόµενων

υ̟ηρεσιών

̟ρος

τους

Όσα α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα α̟οτυ̟ώνονται στο ̟ληροφοριακό σύστηµα, είναι
α̟οδεκτά ως στοιχεία ̟ιστο̟οίησης.
Λόγω της ανάγκης διαχείρισης ̟ροσω̟ικών δεδοµένων αλλά και της τήρησης αρχείου
στο ο̟οίο ̟εριλαµβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ωφελούµενων,
δικαίωµα ̟ρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστηµα έχουν µόνο οι υ̟άλληλοι του
Κέντρου και της Κοινωνικής Υ̟ηρεσίας ̟ου είναι ̟ιστο̟οιηµένοι µέσω ειδικού
κλειδάριθµου.
Άρθρο 13. Ισχύς – Τρο̟ο̟οίηση Κανονισµού
1. Η ισχύς του ̟αρόντος Κανονισµού αρχίζει α̟ό την ψήφισή του α̟ό το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο κατό̟ιν εισήγησης της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Λαµιέων
2. Ο ̟αρών Κανονισµός υ̟οβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης
και
Κοινωνικής Συνοχής του Υ̟ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το
ίδιο ισχύει για τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις αυτού.
3. Για κάθε ζήτηµα ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται στον ̟αρόντα Κανονισµό, έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών
και Κοινοτικών Υ̟αλλήλων, του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, ό̟ως κάθε φορά ισχύουν, και οι
γενικές και ειδικότερες διατάξεις νόµων ̟ου διέ̟ουν θέµατα ̟ου αφορούν στις
δραστηριότητες της ∆οµής.
4.

Κάθε άλλη λε̟τοµέρεια ̟ου αφορά στη λειτουργία της ∆οµής και δεν ̟εριλαµβάνεται
στον ̟αρόντα Κανονισµό, ρυθµίζεται µε α̟όφαση του Νόµιµου Εκ̟ροσώ̟ου του
∆ήµου Λαµιέων ή του εξουσιοδοτηµένου α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για υ̟ογραφή
εγγράφων οργάνου σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και διαδικασίες. Ο
Κανονισµός δηµοσιεύεται υ̟οχρεωτικά, κατά το ̟λήρες κείµενό του, µε τοιχοκόλληση
σε ειδικό ̟ίνακα του δηµοτικού καταστήµατος, ̟ου είναι ̟ροορισµένος για αυτόν τον
σκο̟ό, σύµφωνα µε τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το άρθρο 284 του Κ_Κ. Για τη
δηµοσίευση αυτή συντάσσεται α̟οδεικτικό ενώ̟ιον δύο µαρτύρων.
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Κατά τη λήψη της ανωτέρω α̟όφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Αντωνίου-Σιούτα
Μαρία, Λέβα Βασιλική, Χρονάς Αναστάσιος,

Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών
Λαµία 1 Νοεµβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
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