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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ2/2022

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη σύμφωνη
γνώμη των μελών της συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της πλατφόρμας
‘’zoom’’ σήμερα 29/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4/2022 (αριθμ. Πρακτ..2/9-11-2022) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά από την
αριθμ. Πρωτ: οικ. 87405/9/20-04-2022 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 :

ΘΕΜΑ 1ο : Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής
Διατροφής -Διατροφή σε μαθητές σχολείων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-2022

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο : Συζήτηση για :Εβδομάδα ΑΜΕΑ- Υλικά που θα δοθούν στα Ειδικά
Σχολεία-Πρόγραμμα Φιλίας-Πρόγραμμα για πρωτοετείς φοιτητές -Μέτρα
ανακούφισης για τους πολίτες που έχουν πληγεί.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 3 ο :Συζήτηση και λήψη αποφάσεων περί κακοποίησης-παραμέλησης
ανηλίκων

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη , μέσω της
πλατφόρμας‘’zoom’’ και συμμετείχαν τα μέλη:

1. κ. Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. κ. Αικατερίνη Καλαντζή Π.Σ, αναπληρωματικό μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Π.Σ,τακτικό μέλος
4. κ. Σπυρίδων Νικολάου Π.Σ,αναπληρωματικό μέλος
5. κ. Ανδρέας Τοουλιάς 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. Αναστάσιος Χρονάς Π.Σ, αναπληρωματικό μέλος



Στη συνεδρίαση δε συμμετείχε το τακτικό μέλος της Επιτροπής κος
Κωνσταντίνος Βαρδακώστας , ο οποίος αντικαταστάθηκε από το
αναπληρωματικό μέλος την κα Αικατερίνη Καλαντζή., ο κος Δημήτριος
Βουρδάνος ,ο οποίος αντικαταστάθηκε απο τον κο Σπυρίδωνα Νικολάου ,
καθώς και ο Κωνσταντίνος Μπασδέκης , ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον
κ. Αναστάσιο Χρονά
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω ΄’zoom’’ η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Αλεξάνδρα Πλατιά
Χρέη Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα
Καλτσά Αικατερίνη,
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο κος Χρονάς Αναστάσιος
ζήτησε να καταγραφούν στα πρακτικά τα παρακάτω θέματα αναφορικά
με τη θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης:
Ο σημαντικός και ουσιώδης τίτλος της Επιτροπής πρέπει να
ανταποκρίνεται στην λειτουργία της, που μπορεί να είναι
διεκπεραιωτική στα πλαίσια των πολιτικών που διευκολύνουν την
εκμετάλλευση των εργαζομένων….
Εκτιμούμε πως θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε προκειμένου να
αναδείξουμε σύγχρονα προβλήματα των εργαζομένων,
αποκαλύπτοντας τις αιτίες ύπαρξης και όξυνσης τους.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν την συγκαλείτε και την συνεδριάζετε
πρόχειρα και με την τυπικά προβλεπόμενη λογική, χωρίς να αγγίζετε τα
πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων…
Επισημαίνουμε τις πολιτικές σας ευθύνες για τέτοιου είδους
διαδικασίες, υπενθυμίζοντας τις προτάσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
για τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστικοποίηση του θεματολογίου της
Επιτροπής.
Θυμίζουμε προτάσεις, που ήδη έχουμε διατυπώσει…….

 Το φαινόμενο της απληρωσιάς σε επιχειρήσεις της περιοχής
Στερεάς Ελλάδας.

 Τα εργατικά ατυχήματα στο χώρο ευθύνης της Περιφέρειας.
 Προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούνται στην

Στερεά Ελλάδα. Από την Περιφέρεια και τους Δήμους.
 Η εξέλιξη της ανεργίας στον χώρο ευθύνης μας.

Σε αυτή την λογική οφείλουμε συγκεκριμένα να διαμορφώσουμε
προτάσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, με στόχο :

1. Να διαμορφώσουμε, στα πλαίσια των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, ελεγκτικά σχήματα που θα παρακολουθούν και θα
ελέγχουν την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και την



τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς.
Σε αυτά τα σχήματα είναι σκόπιμο και αναγκαίο να μετέχουν και
εκπρόσωποι των συνδικάτων των εργαζομένων.
Ειδική αναφορά γίνεται στον αναγκαίο ουσιαστικό έλεγχο των
επιχειρήσεων για το κατά πόσον τηρούν τα μέτρα προφύλαξης
και προστασίας στις συνθήκες της πανδημίας του κορονοϊού.

2. Να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός με τους Δήμους, ώστε
να πάψουν οι υποκριτικές και απαράδεκτες αποφάσεις, που
χαρακτηρίζουν τις πάγιες και σταθερές ανάγκες των υπηρεσιών
τους σαν ανάγκες σε προσωπικό εποχιακές και επείγουσες…. Να
υπάρξει προσανατολισμός στην πραγματοποίηση προσλήψεων
με μόνιμο χαρακτήρα και πλήρη δικαιώματα….. Να τερματιστεί η
πρακτική πρόσληψης προσωπικού για λίγους μήνες., στο
ωρομίσθιο και τις συμβάσεις έργου.

3. Να επιμείνουν, Περιφέρεια και Δήμοι, στην επικαιροποίηση του
οργανισμού κάθε υπηρεσίας, ώστε να καλύπτονται ικανοποιητικά
οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, χωρίς τις λογικές της
ανταποδοτικότητας και των ιδιωτικοποιήσεων…..Να
αντικατασταθούν οι εργολαβίες ενοικίασης προσωπικού με
μόνιμους εργαζόμενους του αντίστοιχου φορέα…… Να
εκφράσουν την αντίθεση τους στην λογική της υποαπασχόλησης
και της μερικής απασχόλησης, που εισάγουν κατά κόρον τα
προγράμματα της Ε.Ε.

4. Σε συνεργασία με τους Δήμους, να χαρτογραφηθούν τα
περιστατικά ανθρώπων που χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη….
Να διαμορφωθούν ενιαία σχήματα, αποκλειστικά δημόσιου
χαρακτήρα, για την παροχή χρήσιμων και αναγκαίων υπηρεσιών
αλλά και ειδών βασικής διατροφής…. Χωρίς ανάμιξη ΜΚΟ,
ιδιωτών ή Εκκλησίας….. Να εξασφαλιστεί η λειτουργική
διασύνδεση τους με το πρόγραμμα « βοήθεια στο σπίτι », τα
κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία.

5. Να επανεπεξεργαστούμε τα κριτήρια ένταξης στις κοινωνικές
ομάδες που χρειάζονται στήριξη, με βάση τα καινούργια
δεδομένα που δημιούργησαν οι συνεχιζόμενη οικονομική κρίση
και η πανδημία του κορονοϊού.

Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ όλα αυτά μπορούν και
πρέπει να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.



Αυτή με την σειρά της οφείλει να διατυπώσει ανάλογες προτάσεις στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, ανοίγοντας δρόμους στους εργαζόμενους της
Στερεάς να διεκδικήσουν ότι χρειάζονται και δικαιούνται.

Ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : O Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος

σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής στην Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας,για το οποίο όλα τα μέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν θετικά

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
Στις σημερινές κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες, εντεινόμενης και
επεκτεινόμενης φτώχειας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι απολύτως
αναγκαίο.
Στην λογική της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ επικρατούν σκέψεις και
προτάσεις που συνδέονται :

 Με την γενίκευση της εφαρμογής του προγράμματος για όλους
τους μαθητές, σε όλα τα δημόσια σχολεία…..Δίνοντας έμφαση
στις περιοχές – πόλεις που χτυπιούνται ιδιαίτερα από την
ανεργία και την φτώχεια…. Στην Βόρεια Εύβοια, που δοκιμάστηκε
ιδιαίτερα από φυσικές καταστροφές…. Στην Ανατολική Λοκρίδα,
όπου η κατάσταση της ΛΑΡΚΟ επηρεάζει εκατοντάδες οικογένειες
εργαζομένων

 Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω
δομών αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα…. Χωρίς καμιά
ανάμιξη ιδιωτών, ειδικών γραφείων, Μ.Κ.Ο και Εκκλησίας.

Η μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος ήταν χρήσιμη αλλά
περιορισμένη σε έκταση…..
Υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και παρατηρήσεις στο μενού, που μέχρι
σήμερα χρησιμοποιείται…..
Κατά την γνώμη μας, πρέπει να διεκδικηθεί η διεύρυνση του
προγράμματος και φυσικά να αυξηθεί η χρηματοδότηση του με ευθύνη
της Κυβέρνησης.
Ο κος Σπυρίδων Λάμπου με Δελτίο Τύπου κατέθεσε στην Επιτροπή:

1. Την διανομή του προγράμματος σε όλα τα σχολεία της περιφέρειας
και ειδικά των απομακρυσμένων και φτωχών περιοχών,



2. Την καταγραφή μετά από ενημέρωση όλων των διευθυντών των
σχολικών μονάδων, που λόγω άγνοιας ή αμέλειας δεν συμμετέχουν
στο πρόγραμμα,

3. Την ανάθεση των γευμάτων σε μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις,
για την τόνωση της τοπικής αγοράς, την διασφάλιση της
απρόσκοπτης διανομής και την εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας
των προϊόντων, όπως άλλωστε προέβλεπε το πρόγραμμα από το
2015.

ΘΕΜΑ 2ο : O Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τις ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, τα οποία συμφώνησαν για τα
μέτρα και τις δράσεις της εν λόγω Περιφέρειας

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:

 Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία για διανομή υλικοτεχνικού
εξοπλισμού σε ειδικά σχολεία…….
Θετική ήταν, επίσης, η προσπάθεια των υπηρεσιών να
καταγράψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες……
Δυστυχώς όμως δεν έχουμε πληροφορηθεί, σαν Επιτροπή, τις
υπάρχουσες ανάγκες και δεν συμβάλαμε στην ιεράρχηση τους……
Δεν επεξεργαστήκαμε την αναζήτηση των αναγκαίων πόρων….
Πληροφορούμαστε σήμερα πως κάποια υλικά θα δοθούν στα
ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
μια και έχουν προχωρήσει οι συμβάσεις στο στάδιο της
υπογραφής……
Θεωρούμε θετική την ενέργεια…..αλλά πολιτικά απαράδεκτη την
έλλειψη ενημέρωσης και τον αποκλεισμό μας από τις όποιες
διαδικασίες προγραμματισμού…..

 Θεωρούμε θετική την βάση του προγράμματος « Φιλία στην τρίτη
ηλικία », που βρίσκεται στο στάδιο προπαρασκευαστικής
εργασίας.
 Ζητάμε περισσότερη ενημέρωση και συγκεκριμένες

δυνατότητες συμβολής…..
 Επισημαίνουμε πως σε αυτό δεν πρέπει να αναμιχθούν

ιδιώτες, Μ.Κ.Ο ή η Εκκλησία.
 Θεωρούμε θετική πρωτοβουλία την παροχή έκτακτης

οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-
σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022…..
Κρίνουμε , όμως σκόπιμο να επανεξετάσουμε :
 Το ποσόν που διατίθεται και μπορεί να αυξηθεί….



 Τις προϋποθέσεις εγγραφής στον πίνακα των
ωφελούμενων.

 Το τρόπο διανομής της οικονομικής ενίσχυσης, χωρίς
ενδιάμεσους, αποκλειστικά από δημόσιο φορέα.

Ειδικά για τις προτάσεις αναφορικά με τα ΑΜΕΑ ο κος Αναστάσιος
Χρονάς τοποθετήθηκε αρνητικά και κατέθεσε τα κατωτέρω:
Κατά την εκτίμηση μας, η συγκεκριμένη εισήγηση θα πρέπει να
ενταχθεί στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης στο πρώτο
υποθέμα……
Η εισήγηση έχει κατά την εκτίμηση μας άστοχες διατυπώσεις…..

 Μιλάει για « αναπηρικό κίνημα », ενώ στην πραγματικότητα
πρόκειται για κομμάτι του λαϊκού κινήματος, με ευρύτερη
συμμετοχή και δραστηριότητα…..

 Θεωρεί πως η αναπηρία πρέπει να είναι ορατή, όταν στο κέντρο
της προσοχής όλων μας είναι η ένταξη των ΑΜΕΑ στον ευρύτερο
κοινωνικό ιστό…. Αυτό μάλιστα το παρουσιάζει σαν στόχο της
Περιφέρειας.

Με τις συγκεκριμένες λογικές δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε…..
Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τις προτεινόμενες δράσεις, χωρίς
αναφορά στους οικονομικούς πόρους που θα διατεθούν και στο ποιος
θα τους διαχειριστεί….. Χωρίς αποκλεισμό της συμμετοχής ΜΚΟ…..
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ……
Είμαστε στο πλευρό των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους,
που παλεύουν και διεκδικούν ζωή με αξιοπρέπεια, ζωή με δικαιώματα,
ιδιαίτερα σ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας….όταν η
εγκληματική πολιτική της ΝΔ έχει μετατρέψει τα δημόσια νοσοκομεία
σε "αποκλειστικά κορονοϊού" και εξοβελίζει κυριολεκτικά τους χρόνια
πάσχοντες από το δημόσιο σύστημα υγείας, με τεράστιους κινδύνους
για την ίδια τους τη ζωή.
Η αποθέωση της ατομικής ευθύνης και της κρατικής αναισθησίας στην
περίοδο της πανδημίας εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στα Άτομα με
Αναπηρία, όπου η στήριξή τους σε υπηρεσίες πρόνοιας, υγείας,
παιδείας, πρώιμης διάγνωσης και αποκατάστασης, φροντίδας για τα
απαραίτητα τεχνικά και τεχνολογικά βοηθήματα, για μετακίνηση, για
απρόσκοπτη κοινωνική ζωή, όλο και περισσότερο εξαρτάται από τους
ίδιους και τις οικογένειές τους.
Αυτές οι κρίσιμες για τη ζωή τους γενικές και πρόσθετες ανάγκες
μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης
και πεδίο ανέξοδης και υποκριτικής "φιλανθρωπίας".



Κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει ουσιαστική άνοδος της
οργάνωσης και έντασης της πάλης, για να αποσπαστούν άμεσα λύσεις
στα προβλήματα των ΑμεΑ, στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην
εκπαίδευση, στην αποκατάσταση, στο δικαίωμα στη δουλειά.

Ο κος Σπυρίδων Λάμπου με Δελτίο Τύπου κατέθεσε στην
Επιτροπή:

Για τα ΑμεΑ:

1. Με το Ν4837/21 θεσπίστηκε η υπηρεσία “Προσωπικός Βοηθός
για Άτομα με Αναπηρία” που προβλέπεται στο άρθρο 49 της
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ.
Το μέτρο υλοποιείται πιλοτικά στον Νομό Αττικής!!! Επέκταση
λοιπόν του μέτρου και στη δική μας περιφέρεια

2. Χορήγηση παροχών κύησης και μητρότητας σε είδος και χρήμα
σε ανάπηρες γυναίκες από την έναρξη της κύησης

3. Καθολική προσβασιμότητα στο φυσικό, δομημένο και ψηφιακό
περιβάλλον (στους χώρους τέχνης, πολιτισμού, αθλητισμού,
αναψυχής, παραλιών κλπ) μέσω υλοποίησης προγραμμάτων
προσαρμογής των κτιρίων δημόσιας χρήσης στις ανάγκες
πρόσβασης των αναπήρων, αντίστοιχων προσαρμογών στο
δημόσιο χώρο (πεζοδρόμια, πλατείες, μέσα μεταφοράς) και
δημιουργία ψηφιακής πύλης για συνολική ενημέρωση για τα
δικαιώματά τους.

4. Προτεραιότητα να αποτελέσει η ισότιμη πρόσβαση στις
ακαδημαϊκές σπουδές των αναπήρων φοιτητών με παροχή
υποστηρικτής τεχνολογίας και υπηρεσιών πρόσβασης από την
Περιφέρεια.

5. Ενεργητικές πολιτικές προώθησης στην εργασία με κατοχύρωση
της ποσόστωσης των αναπήρων σε όλες τις δομές της
περιφέρειας, υποχρεωτική παροχή διευκολύνσεων ως προς το
ωράριο, τον χώρο εργασίας (ελεγχόμενη τηλεργασία) και τις
άδειες για φροντίδα της βλάβης τους.

Για το πρόγραμμα ‘ΦΙΛΙΑ’ σε κάθε ηλικία για την καταπολέμηση της
μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ηλικιωμένων με
εθελοντισμό:
Καλές κι αγαθές οι πρωτοβουλίες που ενέχουν εθελοντικό χαρακτήρα.
Εντούτοις, ενδυόμενος κάποιος τον μανδύα του εθελοντισμού δεν μπορεί
να προωθεί ενέργειες και πολιτικές που υποκαθιστούν το κοινωνικό
κράτος.
Έχουμε σοβαρές ενστάσεις τις οποίες παραθέτουμε και θα θέλαμε
απαντήσεις από την Περιφερειακή Αρχή:



1) Με ποια στοιχειώδη εκπαίδευση θα κληθούν να παράσχουν οι
εθελοντές την ηθική και συναισθηματική ενδυνάμωση των
ηλικιωμένων;

2) Κάτω από ποιον έλεγχο θα διενεργούνται επισκέψεις, δεδομένης
της μη αναγκαιότητας όπως αναφέρεται στην εισήγησή σας, να
υπάρχει εκ μέρους των εθελοντών ειδική κατάρτιση και
εκπαίδευση; Θα πραγματοποιείται παρουσία/συνοδεία ειδικού
προσωπικού της Περιφέρειας;

3) Έχει προσμετρηθεί από την Περιφερειακή Αρχή ότι η ανωτέρω
δράση υποκαθιστά μέρος των αρμοδιοτήτων συγκεκριμένων
επαγγελματιών;

4) Ποιοι είναι οι φορείς της Στερεάς Ελλάδας η και ευρύτερα, με τους
οποίους πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την υλοποίηση του
προγράμματος; Θα κληθούν στην επιτροπή μας να εκθέσουν τις
απόψεις τους;

Προτείνουμε:
1. Λειτουργία του θεσμού των Λεσχών Φιλίας και άσκηση πολιτικής

πίεσης προς αυτή τη κατεύθυνση στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
2. Ενίσχυση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

(ΚΗΦΗ) με προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να παρέχουν σε
καθημερινή βάση υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας και
δημιουργικής απασχόλησης.

3. Εφόσον προωθηθεί η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος να
αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των στελεχών του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι», το προσωπικό του οποίου πραγματοποιεί
συχνές επισκέψεις σε ηλικιωμένους.

4. Η Περιφέρεια να αξιοποιήσει τις δυνατότητες προγραμμάτων
απασχόλησης νέων επιστημόνων (όπως για παράδειγμα
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και άλλων επαγγελματιών
υγείας και κοινωνικής φροντίδας) όπως πχ του τέως ΟΑΕΔ όπου
υπό το καθεστώς έμμισθης σχέσης και όχι εθελοντικής δράσης,
εξειδικευμένοι-καταρτισμένοι επιστήμονες θα παρέχουν υψηλής
ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσίες και όχι να εργαλειοποιείται η
έννοια του εθελοντισμού.

ΘΕΜΑ 3 ο :Στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης έπειτα
από την εισήγηση του Προέδρου της ανωτέρω Επιτροπής κου Ιωάννη
Περγαντά περί κακοποίησης -παραμέλησης ανηλίκων , τα μέλη της
Επιτροπής τοποθετήθηκαν ατομικά πάνω στο αναφερόμενο θέμα .
Ο κος Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος πρότεινε την ευαισθητοποίηση

ανηλίκων μέσω καλλιτεχνικών δράσεων, όπως θέατρο και κινηματογράφος

καθώς και τηλεοπτικών σποτ από τηλεοπτικό σταθμό της περιφέρειας.



Ο κος Αναστάσιος Χρονάς κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις της Λαϊκής
Συσπείρωσης:
Θεωρούμε σωστή και επίκαιρη την αναφορά στο συγκεκριμένο
ζήτημα….
Κρίνουμε όμως σκόπιμη την αντιμετώπιση του σε συνεργασία με τους
Δήμους…..
Θεωρούμε, επίσης σημαντική την συμβολή μας στην ενημέρωση –
μετεκπαίδευση της εκπαιδευτικής κοινότητας και των δημόσιων
φορέων κοινωνικής πρόνοιας….. που άλλωστε προτείνουμε.

Επίσης διατυπώθηκε η πρόταση οι εισηγήσεις που αναφέρονται σε
θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής να συζητηθούν από
τα μέλη της πριν παρθεί τελική απόφαση από το Περιφερειακό
Συμβούλιο.

Περατωθέντων των θεμάτων λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παρόντα μέλη ως

ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς Αικατερίνη Καλαντζή Αικατερίνη Καλτσά

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Σπυρίδων Νικολάου

Ανδρέας Τοουλιάς

Ανδρέας Δαύρης

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Αναστάσιος Χρονάς


