ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Βελβεντό, 24 Νοεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ. 3648

ΘΕΜΑ: Σύσταση υποστηρικτικής δομής στο πλαίσιο λειτουργίας του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση τη λήψη μέτρων κατά της
διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19, στο Δήμο Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α) της παρ.1, περιπ. δ΄ και θ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
β) της παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55).
2.- Την αριθμ. 23/18659/17-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί
«Ενίσχυσης δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης-Απασχόληση
προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού –COVID 19»
(ΑΔΑ:ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ).
3.-Την αριθµ. ∆Ι∆Α∆ /Φ.69 / 133/οικ.20764/07-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (Α∆Α:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).
4.- Το με αριθμ. 75317/8-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα
και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊούCOVID 19»(ΑΔΑ: Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ).
5.- Την αριθμ. 60/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης
λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στο Δήμο Βελβεντού.
6.- Τις αριθμ. αποφάσεις Δημάρχου Βελβεντού:
6.1.- 12/270/14-10-2019 «Τοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές μονάδες του
Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
6.2.- 36/15-04-2020 «Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι», από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων - Βελβεντού
με διαδημοτικό χαρακτήρα, στο Δήμο Βελβεντού.
6.3.- 66/2427/31-08-2020 «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσίες
καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βελβεντού, για το διδακτικό έτος 20202021».
6.4.- 67/2442/31-08-2020 Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού «Ανανέωση συμβάσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
ζωής» (Περίοδος 2020-2021)».
6.5.69/2524/08-09-2020
«Πρόσληψη
και
τοποθέτηση
ωφελούμενων
προγράμματος επιχορήγησης του Δήμου Βελβεντού για την απασχόληση
μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της
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Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του
Ο.Α.Ε.Δ.».
6.6.- 73/2386/15-09-2020 «Τοποθέτηση προσωπικού σε οργανική μονάδα του
Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού».
6.7.74/2544/15-09-2020 «Τοποθέτηση προσωπικού στον Παιδικό Σταθμό
Βελβεντού Δήμου Βελβεντού».
7.- Την αριθμ. 37/1086/30-04-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού τρίτου
Αντιδημάρχου Βελβεντού.
8.- Την αριθμ. 75/2828/01-10-2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων Βελβεντού.
9. - Την αριθμ. 10/654/18-03-2020 απόφαση Δημάρχου «Σύσταση προσωρινής
υποστηρικτικής δημοτικής δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης με βάση τη
λήψη μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19, στο Δήμο Βελβεντού».
10.- Την αντιμετώπιση αναγκών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και
αλληλεγγύης στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του κορωνοϊού –COVID 19 στο Δήμο
Βελβεντού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συστήνουμε στο Δήμο Βελβεντού υποστηρικτική δομή στο πλαίσιο λειτουργίας
του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση τη λήψη μέτρων κατά της
διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19, η οποία αποτελείται από τους εξής:
1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο Βελβεντού.
2. Αχίλλα Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Βελβεντού
3. Ρήγα Ελένη, Ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών, προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις
υπηρεσίες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
4. Παπανώτα Άννα, Ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ,
που παρέχει τις υπηρεσίες μέσω του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
5. Λόκανα Ευθυμία, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας, μόνιμο προσωπικό, που
παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.
6. Καραχαρίση Στέλλα, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας, μόνιμο προσωπικό που
παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.
7. Σκούμπα Μαρία, Κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκονομίας,
μόνιμο προσωπικό που
παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.
8. Καρανίκα Δέσποινα, Ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ.
που παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.
9. Λίτα Αναστασία, Ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που
παρέχει τις υπηρεσίες στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού.
10. Διαμαντή Μαρία, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό
Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού.
11. Βαγιάτη
Γιαννούλα,
Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων
προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες τις υπηρεσίες στο 2ο Νηπιαγωγείο
Βελβεντού.
12. Μπουντούλα Ελένη,
Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων,
προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο σχολικό συγκρότημα
«Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου Βελβεντού.
13. Τριβιάη Μαρία, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, προσωπικό
Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού.
14. Τζουμάκα Κωνσταντίνα, Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων,
προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., που παρέχει τις υπηρεσίες στο 1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού.
15. Παπαγεωργίου Μαρία, Ειδικότητας Καθαριστριών, προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ., μέσω
του επιδοτούμενου προγράμματος 55-67 του ΟΑΕΔ.
Β. Η δομή αυτή στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του
κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, αναλαμβάνει από λήψεως
της παρούσας και μέχρι νεωτέρας την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και
αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:
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α) καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να
εξυπηρετηθούν
β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν
μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να
εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους
γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης
ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α.
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους
κατοίκους της περίπτωσης β.
ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του
δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των
αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περιπτώσεων α και β.
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περιπτώσεων α και β (παραλαβή
αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που
εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.
η) κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του
ιού COVID-19. Ειδικότερα το προσωπικό καθαριότητας, θα απασχοληθεί με τον
καθαρισμό των υπηρεσιών του Δήμου.
Γ. Για την άμεση λειτουργία της δομής, ο Δ ήμος διαθέτει στο Δημαρχείο
Βελβεντού, στη διεύθυνση Αγίας Τριάδος 21, στο Βελβεντό, κατάλληλο Γραφείο,
παρέχει τηλεφωνική σύνδεση στον αριθμό 24643-50310 για την επικοινωνία των
πολιτών και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: homehelp@velvento.eu
Δ. Μία εκ των μονάδων προσωπικού θα βρίσκεται στο Γραφείο.
Ε. Η δομή λειτουργεί προσωρινά για όσο χρόνο διαρκέσουν τα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19 και προσφέρει τις υπηρεσίες
τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 έως 19:00 και μέχρι νεωτέρας.
ΣΤ. Με νεώτερη απόφαση δύναται να αυξομειωθεί το προσωπικό της δομής
αναλόγως των αναγκών.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί με κάθε πρόσφορο τρόπο, να αναρτηθεί στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.
Γενικό Λύκειο Βελβεντού
2.
Γυμνάσιο Βελβεντού
3.
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού
4.
1ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού
5.
2ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού
Μανώλης Κ. Στεργίου
6.
Παιδικό Σταθμό Βελβεντού
7.
Αντιδήμαρχο κ. Ζορζοβίλη Ζήνωνα
8.
Αντιδήμαρχο κ. Αχίλλα Γεώργιο
9.
Οριζόμενους
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.
Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
2.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
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