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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2021

Σήμερα 16/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τηλεδιάσκεψη ,
μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence΄΄μετά από την αριθμ. Πρωτ: οικ. 73184/17/12-
04-2021 πρόσκληση του προέδρου αυτής , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:
1) Την αριθμ.207/2019(πρακτικό 7/30-09-2019) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας« Περί σύστασης της Περιφερειακής Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»( ΑΔΑ: 62ΗΞ7ΛΗ-Φ40) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 96
του Ν. 4555/2018 , το οποίο αναφέρει: « Με απόφαση του περιφερειακού
συμβουλίου μπορεί να συστήνονται μέ χρι δυο(2) επιτροπές , στις οποίες το
συμβούλιο μεταβιβάζει αρμοδιότητες του για συγκεκριμένους τομείς περιφερειακής
πολιτικής που ορίζονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις
ιδιαιτερότητες της οικείας περιφέρειας.»
2) Την αριθμ. οικ.195424/2932/2-09-2019(ΦΕΚ τ.ΥΟ.Δ.Δ 773/23-09-2019) απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης κος
Κωνσταντίνος Μπακομήτρος αρμόδιος στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης., ο οποίος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Π.Σ.Ε.(άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 96 του Ν. 4555/2018 όπου αναφέρεται ότι :«Πρόεδρος κάθε επιτροπής είναι ο
αρμόδιος σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχης. Αντιπρόεδρος
εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση ένα από τα μέλη της Επιτροπής.»
3) Την αριθμ.209/30-09-2019(ΑΔΑ: Ψ4Κ77ΛΗ-ΗΕ8)) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εκλέγονται νέα μέλη
στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4) Την αριθμ. 224/30-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.(ΦΕΚ
3961/τ.Β ΄/29-10-2019)
5) Την αριθμ.264/2019(ΑΔΑ: ΩΥΩΑ7ΛΗ-Κ1Α) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης κανονισμού της
Περιφερειακής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΘΕΜΑ 1ο:«Δράσεις κοινωνικής παρέμβασης μέσω του πλαισίου υλοποίησης
της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με
κ.α: 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973 του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020»»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος



ΘΕΜΑ 2ο:«Προτάσεις για δράσεις κοινωνικής παρέμβασης στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας»

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

Μέσω ‘’e-presence :’’ συμμετείχαν τα μέλη

1. κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ως Πρόεδρος
2.κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ. Ιωάννης Περγαντάς Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος
5. κ. Σοφία Αγγελοπούλου-Παπανικολάου Π.Σ, τακτικό μέλος
6. κ. Ανδρέας Δαύρης Π.Σ, τακτικό μέλος
7. κ. Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
8. κ Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
9. κ. Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος
10. κ.Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος Π.Σ,αναπληρωματικό μέλος
11. κ. Ευάγγελος Κουκουζας Π.Σ,αναπληρωματικό μέλος

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Καλτσά Αικατερίνη, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας , κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, που ορίστηκε
γραμματέας της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την αριθμ.
114771/3367/27-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο κος Μπασδέκης,
έκανε εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης την ακόλουθη δήλωση:
Καλωσορίζουμε την εισαγωγή θεμάτων στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που σχετίζονται με πλευρές κοινωνικής υποστήριξης ανθρώπων, οι
οποίοι διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας στην Στερεάς Ελλάδα….. Έστω και
αν τα μέτρα, που προτείνονται, καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό από τις υπάρχουσες
ανάγκες….
Πέρα από την τοποθέτηση που θα κάνουμε σε κάθε θέμα ξεχωριστά, θεωρούμε
πολιτικά σκόπιμο να σας υπενθυμίζουμε προηγούμενες προτάσεις μας για
συγκεκριμένη συζήτηση στην Επιτροπή :
Θυμίζουμε προτάσεις, που ήδη έχουμε διατυπώσει…….

 Το φαινόμενο της απληρωσιάς σε επιχειρήσεις της περιοχής Στερεάς
Ελλάδας.

 Τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο ευθύνης της Περιφέρειας.
 Η εξέλιξη της ανεργίας στον χώρο ευθύνης μας.
 Η στελέχωση και η λειτουργία των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των

Γραφείων του ΟΑΕΔ στην περιοχή μας…. Τα αποτελέσματα που
καταγράφονται και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος ζήτησε
κατ΄ εξαίρεση, έπειτα από πρόταση του κ. Σπυρίδωνα Λάμπου και του κ.
Κωνσταντίνου Μπασδέκη να εισαχθεί προς συζήτηση το παρακάτω έκτακτο θέμα
πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης(σύμφωνα
με το άρθρο 164 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο



96 του Ν. 4555/2018 και κατά αναλογία με το άρθρο 177 Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:Συζήτηση του νομοσχεδίου για τις
λαϊκές Αγορές που προβλέπεται να κατατεθεί

Εισηγητής: .Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Κωνσταντίνος Μπακομήτρος

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε να συζητηθεί το παραπάνω έκτακτο θέμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 4

ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:: Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει

Ομόφωνα

Την Πρόταση συζήτησης του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί στο
Περιφερειακό Συμβούλιο με κάλεσμα των εμπλεκομένων φορέων.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 5

Κατόπιν συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο:H Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.οικ.73818/18/12-04-2021 εισήγησή της ,καθώς και τις προτάσεις -
τοποθετήσεις του Προέδρου κου Κωνσταντίνου Μπακομήτρου μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει:

Ομόφωνα

Να προταθεί, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων
κοινωνικής ένταξης - ΓΕΦΥΡΑ» με κ.α: 2016ΕΠ05610024 και κωδικό ΟΠΣ 5001973
του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», η πραγματοποίηση των ακόλουθων δράσεων
κοινωνικής παρέμβασης:

1) Κάλυψη εξόδων για την προμήθεια ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου

τέκνου (έτους 2021)

Η δράση αφορά την κάλυψη εξόδων για την προμήθεια ειδών βρεφικής
φροντίδας νεογέννητου τέκνου (έτους 2021) αξίας 120€, σε οικογένειες που
διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας (δικαιούχοι του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης) εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
Ο προϋπολογισμός της Δράσης εκτιμάται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.



Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία, που πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει
περισσότερες εργατικές – λαϊκές οικογένειες μια και τα επισήμως νομοθετικά
προσδιορισμένα όρια της φτώχειας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θεωρούμε, επίσης, πως το ποσόν της εφάπαξ επιδότησης θα πρέπει να
διπλασιαστεί ώστε να αντιστοιχίζεται περισσότερο με τις ισχύουσες τιμές βρεφικών
ειδών.
Συμφωνώντας με την λογική των voucher…… Εφόσον εξασφαλίσετε την ουσιαστική
αύξηση του διατιθέμενου συνολικού ποσού ώστε η προσφορά να μην είναι κυρίως
για το « φαίνεσθε »…… Θα ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση αν μας
διαβεβαιώσετε πως δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ,
εθελοντικών ή άλλων ιδιωτικών σχημάτων.

2) Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για τα παιδιά της Α’ τάξης Δημοτικών

Σχολείων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021-2022

Η δράση αφορά την παροχή σχολικών ειδών αξίας ογδόντα ευρώ (80€) εφάπαξ
σε κάθε μαθητή - μέλος οικογένειας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια
της φτώχειας, που θα εγγραφεί στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης εκτιμάται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης:

Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία, που πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει
περισσότερες εργατικές – λαϊκές οικογένειες μια και τα επισήμως νομοθετικά
προσδιορισμένα όρια της φτώχειας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Θεωρούμε, επίσης, πως το ποσόν της εφάπαξ επιδότησης θα πρέπει να
διπλασιαστεί ώστε να αντιστοιχίζεται περισσότερο με τις ισχύουσες τιμές αναγκαίων
ειδών.
Συμφωνώντας με την λογική των voucher…… Εφόσον εξασφαλίσετε την ουσιαστική
αύξηση του διατιθέμενου συνολικού ποσού ώστε η προσφορά να μην είναι κυρίως
για το « φαίνεσθε »…… Θα ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση αν μας διαβεβαιώσετε
πως δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ, εθελοντικών ή άλλων
ιδιωτικών σχημάτων.
3) Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς

φοιτητές- σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η δράση αφορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων ευρώ (200€)
εφάπαξ, με την παροχή διατακτικών σίτισης, σε προπτυχιακούς πρωτοετείς
φοιτητές - σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέλη οικογενειών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης εκτιμάται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ



Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης:

:Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία, που πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει
περισσότερες εργατικές – λαϊκές οικογένειες μια και τα επισήμως νομοθετικά
προσδιορισμένα όρια της φτώχειας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Θεωρούμε, επίσης, πως το ποσόν της εφάπαξ επιδότησης θα πρέπει να
διπλασιαστεί ώστε να αντιστοιχίζεται περισσότερο με τις ισχύουσες τιμές ειδών
διατροφής, για χρήση τουλάχιστον 3 μηνών.
Συμφωνώντας με την λογική των voucher…… Εφόσον εξασφαλίσετε την ουσιαστική
αύξηση του διατιθέμενου συνολικού ποσού ώστε η προσφορά να μην είναι κυρίως
για το « φαίνεσθε »…… Θα ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την εισήγηση αν μας
διαβεβαιώσετε πως δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ,
εθελοντικών ή άλλων ιδιωτικών σχημάτων.

4) Πρόγραμμα εκπαίδευσης ( τηλεεκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και

υποστήριξης φροντιστών ατόμων τρίτης ηλικίας που πάσχουν από άνοια (έτους

2021)

Η δράση αφορά την υλοποίηση ενός πλήρους προγράμματος τηλεκπαίδευσης
(σύγχρονης και ασύγχρονης) για την εκπαίδευση φροντιστών ατόμων τρίτης
ηλικίας με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας προς τα ατόμα τρίτης
ηλικίας που πάσχουν από άνοια. Παράλληλα θα δοθούν οι κατάλληλες γνώσεις
για την πρόληψη ενδεχόμενου νέου κύματος της πανδημίας και την αντιμετώπιση
των επιπτώσεών του.
Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών,
παρέχοντας:
• Πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση για τα συμπτώματα άνοιας, την
εξέλιξη και τις διαθέσιμες θεραπείες.
• Συγκεκριμένες δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματική αντιμετώπισης
της σωματικής, ψυχολογικής και οικονομικής επιβάρυνση της άνοιας.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης εκτιμάται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης:

Πρόκειται για θετική πρωτοβουλία, που προσπαθεί να επιλύσει ένα σύγχρονο
πρόβλημα, σε επιστημονική βάση….
Θεωρούμε, επίσης ρεαλιστικό και απολύτως λογικό το ποσόν της πίστωσης που
διατίθεται.
Μας απασχολεί όμως το πως θα υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και
συνεπώς με ποιόν φορέα θα υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση….
Σημειώνουμε πως δεν συμφωνούμε με την χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ,
εθελοντικών ή άλλων ιδιωτικών σχημάτων.
Σε αυτή την βάση αντιμετωπίζουμε ΘΕΤΙΚΑ την εισήγηση και την
ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΟΥΜΕ…. Επιφυλασσόμενοι να κρίνουμε την προγραμματική
σύμβαση, που θα έρθει σε δεύτερη φάση.



Επιπλέον ο κος Σπυρίδων Λάμπου πρότεινε τα ανωτέρω προγράμματα να

καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ακόμη και

απομακρυσμένες περιοχές
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ΘΕΜΑ 2ο:H Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.οικ. 73180/16/12-04-2021 εισήγησή της ,καθώς και τις προτάσεις
-τοποθετήσεις του Προέδρου κου Κωνσταντίνου Μπακομήτρου , μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφασίζει

Ομόφωνα
1) Να προταθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας η συνέχιση του

Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής- ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, που αφορά την παροχή σχολικών γευμάτων, το σχολικό έτος 2021-2022

με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά διακόσιες

χιλιάδες ευρώ (200.000,00€), ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί

στις οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (800.000,00€).

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων

κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών, που πλήττονται περισσότερο από την

οικονομική κρίση, με στόχο την αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων

και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis. Με την προτεινόμενη

επέκταση του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος επιδιώκεται η

διεύρυνση του αριθμού των σχολικών μονάδων που καλύπτονται και η

εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μαθητών.

2) Οι Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να διερευνήσουν ποιες άμεσες

ανάγκες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) που διαβιούν στην Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα κρατικά

προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, ώστε να εισηγηθούν προς την Επιτροπή

Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στοχευμένες δράσεις για αντιμετώπιση

αυτών των αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους

φορείς που εκπροσωπούν τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) καθώς και με τις

διευθύνσεις και τους συλλόγους γονέων των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας.



Να σχεδιαστεί και να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος

καταπολέμησης της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 65+, που αισθάνονται μοναξιά

ή/και θεωρούν ότι είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι και απαραίτητη προϋπόθεση

για την υλοποίησή του αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών οι οποίοι

θα επιθυμούν να συνδράμουν (αφού έχουν λάβει μια σχετική επιμόρφωση).

Η υλοποίηση του προγράμματος αποσκοπεί στην επίτευξη προσωπικής

επικοινωνίας, ανθρώπινης επαφής και ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ

ωφελουμένων και εθελοντών, καθώς και συμμετοχικές δραστηριότητες που

οδηγούν σε κοινωνική επανένταξη και δικτύωση των ηλικιωμένων. Το

πρόγραμμα θα πρέπει να πλαισιώνεται, παράλληλα, από επιμέρους δράσεις

συνηγορίας και ανάδειξης θεμάτων που αφορούν στην Τρίτη Ηλικία.

Ενδεικτικές δράσεις που αφορούν στη διασύνδεση ηλικιωμένων ωφελούμενων

και εθελοντών:

- Τηλεφωνική επικοινωνία με ηλικιωμένους.

- Κατ’ οίκον επίσκεψη ή επίσκεψη σε γηροκομείο καθώς και συλλογικές δράσεις

(π.χ. συμμετοχή σε εκδηλώσεις), εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας το

επιτρέψουν.

- Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, στην οποία μπορούν να καλούν ηλικιωμένα

άτομα που αισθάνονται μοναξιά, οι φροντιστές, συγγενείς και φίλοι τους, καθώς

και ενδιαφερόμενοι, εθελοντές και ηλικιωμένοι προκειμένου να ενημερώνονται

αναφορικά με το έργο.

Αντίστοιχα προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά στη Γαλλία) με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή,

τόσο των ατόμων τρίτης ηλικίας όσο και των εθελοντών

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης έκανε την ακόλουθη δήλωση εκ μέρους της Λαϊκής
Συσπείρωσης.
1) Συμφωνούμε να προταθεί προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

η συνέχιση του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-
σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά την παροχή σχολικών γευμάτων,
το σχολικό έτος 2021-2022 με παράλληλη αύξηση του προϋπολογισμού του
προγράμματος ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός να διαμορφωθεί στα
1.200.000,00€.
Με την προτεινόμενη επέκταση του συνολικού προϋπολογισμού του
προγράμματος επιδιώκεται η διεύρυνση του αριθμού των σχολικών μονάδων



που καλύπτονται και η εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
μαθητών.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν συμφωνούμε να υλοποιείται από το
Ινστιτούτο Prolepsis, που είναι στην ουσία μια Μ.Κ.Ο που λειτουργεί σαν
φορέας παροχής Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας με ιδιωτικό-
οικονομικά κριτήρια και ανεξέλεγκτα...

2) Συμφωνούμε οι Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να
διερευνήσουν ποιες άμεσες ανάγκες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
που διαβιούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν καλύπτονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία και τα κρατικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, ώστε
να εισηγηθούν προς την Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στοχευμένες δράσεις για αντιμετώπιση αυτών των αναγκών….. Χωρίς την
χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο, ΚΟΙΝΣΕΠ, εθελοντικών ή άλλων ιδιωτικών σχημάτων.

Συμφωνούμε οι Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να διερευνήσουν

την δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος καταπολέμησης της μοναξιάς και της

κοινωνικής απομόνωσης στην Τρίτη Ηλικία. … Χωρίς την χρησιμοποίηση Μ.Κ.Ο,

ΚΟΙΝΣΕΠ, εθελοντικών ή άλλων ιδιωτικών σχημάτων.

Η πρόταση του κου Λάμπου ήταν ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα να μη

προορίζονται για μεμονωμένες περιοχές αλλά να καλύπτουν γεωγραφικά όλη

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές
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Ύστερα από τα παραπάνω λύεται η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό

συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚωνσταντίνοςΜπακομήτρος Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Αικατερίνη Καλτσά

ΙωάννηςΠεργαντάς

Ανδρέας Τοουλιάς

Σοφία Αγγελοπούλου-Παπαϊωάννου

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


