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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Πετρούπολη, 16 Ιανουαρίου 2019           
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 1015 
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & 
λοιπών συλλογικών οργάνων 
Εκτελεστική Επιτροπή        
            

         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμ. 1/2019 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Τροποποίηση Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις 
οργανικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης και την στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό. 
 
    Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2019, Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.  
    Σήμερα στις 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, η Εκτελεστική Επιτροπή, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αρ. πρωτ. 728/11.01.2019 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού από τα συνολικά έξι (6) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα και τα έξι (6) μέλη, ως 
εξής: 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σίμος Ευάγγελος, Πρόεδρος-Δήμαρχος 
2. Δαλέντζας Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος 
3. Ζορμπά Ανθή, Αντιδήμαρχος 
4. Μαλαθρίτης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος 
5. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, Αντιδήμαρχος 
6. Κανέλλη Ζαχαρούλα, Αντιδήμαρχος 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
                                                                                        
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 

    το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
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Σύμφωνα με το άρθρο 63 στ’ του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής 
Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1. Το Νομοσχέδιο σχετικά με την «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, 
ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά µε τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 91, Ένταξη του Προγράμματός «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές 
μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών µε  μόνιμο  προσωπικό, 

22..  Την Πρόσκληση 457/21-3-2011 / ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 του Προγράμματος ««ΕΕΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΝΝΙΙΣΣΗΗ  

ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤ΄́ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΔΔΑΑΣΣ  ΣΣΕΕ  

ΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΩΩΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΠΠΕΕΙΙΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΥΥ  ΩΩΦΦΕΕΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ»»,,  
3. Το ΦΕΚ 1502, Β΄ / 30-7-2008 σύστασης της ΔΗΚΕΠΕ Πετρούπολης και ειδικότερα στα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 4.IV.α. 
4. Την απόφαση 7/10/2010 του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πετρούπολης 
(ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ) για την ανάληψη λειτουργίας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, 
5. Την απόφαση 2/11/2011 του ΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πετρούπολης 
(ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ) σχετικά με τη λήψη απόφασης συνέχισης υλοποίησης  λειτουργίας του Προγράμματος 
Βοήθεια στο Σπίτι, 

66..  ΤΤοονν  οορριισσττιικκόό  ππίίνναακκαα  εεππιιλλέέξξιιμμωωνν  μμοοννάάδδωωνν  ααννάά  ΝΝοομμόό  ττηηςς  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  κκααιι  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  έέννττααξξηηςς  ττηηςς  

ΔΔΗΗΚΚΕΕΠΠΕΕ  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς με κωδ. μονάδας 278,     

77..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθμμ  334488//88..44..22001111  ΣΣύύμμββαασσηηςς  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  ττηηςς  ΔΔΗΗΚΚΕΕΠΠΕΕ  μμεε  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  γγιιαα  ττηηνν  ππααρροοχχήή  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ««ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς  ββοοήήθθεειιαα  σσττοο  σσππίίττιι»»,,    

88..  ΤΤοο  ααππόό  1188//11//22001199  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΔΔΗΗΚΚΕΕΠΠΕΕ  γγιιαα  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  μμεε  εεννεερργγέέςς  σσυυμμββάάσσεειιςς  

ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ  οορριισσμμέέννοουυ  χχρρόόννοουυ  σσττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι»»  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  

εειιδδιικκοοττήήττωωνν  ααυυττώώνν,,  
9. Την με αριθμ. 15/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ) με ΘΕΜΑ: Ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», που 
υλοποιεί η  Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πετρούπολης, για την αναγνώριση των μόνιμων 
και διαρκών αναγκών που καλύπτει το πρόγραμμα, 
10. Τη με αριθμ. 102/2017 με ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
για την αναγνώριση των μόνιμων και διαρκών αναγκών που καλύπτει το πρόγραμμα, 
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 2636, Β΄, 5926/4966/ 3-10-2014  
12. Την έναρξη χρηματοδότησης του Προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” 2018 και μετά την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ενιαίου Φορέα Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και της Ελληνικής 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 153. του Ν4483/2017 (ΦΕΚ A 
107, 31/7/2017) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ,  
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον 
Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και  από πόρους της ειδικής εισφοράς 
ασφαλισμένων IKA ETAM, 
13. Την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την σύσταση και την τροποποίηση των Οργανισμών 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και ειδικότερα σε όσα προβλέπει προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 
3584/07. 
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προτείνω ο Δήμος Πετρούπολης να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα την πρόθεσή του για 
ενοποίηση και ενίσχυση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και το εντάσσει στη 
Διεύθυνση Παιδείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής και στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  και 
πρόνοιας όπου  υλοποιούνται δράσεις και προγράμματα πρόληψης, ψυχικής και σωματικής υγείας, 
προσφέρει πληροφόρηση, ενημέρωση και στήριξη στην εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. 
 
Η ΔΗΚΕΠΕ Πετρούπολης, ανέλαβε την λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από 7/10/2010 
έως και σήμερα με βάση τα οριζόμενα με βάση την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ και τις διαδικασίες επιλογής 
ωφελουμένων. Η εταιρία λειτουργεί έως και σήμερα χωρίς να έχει προχωρήσει σε διαδικασίες λύσης ή 
εκκαθάρισης.  
 
Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1997 χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς πόρους. Είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή συστηματικής και 
οργανωμένης Πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας στα ηλικιωμένα άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 
ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το  «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας διέπεται από τις αρχές που 
εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές 
αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως: 
1. Στο να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. 
2. Στο να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
3. Στην ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των 
ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως 
και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών. 
4. Στην προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και στην προστασία τους από 
αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και 
παραμέλησης. 
5. Στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. 
6. Στη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ        
1. Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας 

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική  υποστήριξη ατόμου και οικογένειας. 

 Ενημέρωση για προνοιακά θέματα(επιδόματα,συντάξεις κ.α.) 

 Συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της κοινότητας. 

 Συνεργασία με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες. 
2. Νοσηλευτική φροντίδα  

 Μέτρηση ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση,σφυγμοί,ζάχαρο,χοληστερίνη). 

 Πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων και τραυμάτων 

 Συνοδεία για εξετάσεις σε νοσοκομεία,ΠΕΔΥ,Κέντρα Υγείας  

 Συνεργασία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 

 Συνταγογράφηση φαρμάκων 
3. Οικογενειακή -Οικιακή φροντίδα  

 Καθαριότητα οικίας 

 Προετοιμασία φαγητού 

 Βοήθεια στην ατομική υγιεινή 

 Εξωτερικές εργασίες (μικρο αγορές και πληρωμή λογαριασμών ) 
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 Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες. 
Συνεργασίες με φορείς και υπηρεσίες όπως 

 Ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΕΦΚΑ, κ.α.) 

 Οργανισμούς πρόληψηε υγείας 

 Εθελοντικές ομάδες 

 Δημόσιες υπηρεσίες (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΔΟΥ ) 

 Κοινωνικές υπηρεσίες,Κέντρα Κοινότητας,Κοινωνικό παντοπωλείο κ.α 

 Στέγες ηλικιωμένων 

 Ψυχιατρεία 

 Ενορίες Δήμου Πετρούπολης όπου διανέμονται καθημερινά συσσίτια για μη αυτοεξυπηρετούμενα 
άτομα. 
 
 Η μονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Πετρούπολης 
αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη: 

 Ένας (1) Κοινωνικός  Λειτουργός ΤΕ. 

 Μια (1) Νοσηλεύτρια ΔΕ. 

 Δυο (2) Οικογενειακές βοηθοί ΥΕ. 
 
O ΚΟΙΝΩΝΙΚOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
1. Είναι ο συντονιστής και υπεύθυνος του προγράμματος. 
2. Αξιολογεί τα προβλήματα των ηλικιωμένων και των Α.με.Α που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τη 
Δομή και διερευνά τις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού και συντάσσει σχετικές εκθέσεις κοινωνικής 
έρευνας. 
3. Συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ιατρικών, κοινωνικών, 
οικονομικών, ασφαλιστικών προβλημάτων, προβλημάτων στέγασης, τηρώντας το απόρρητο των 
προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών. 
4. Στηρίζει ψυχοσυναισθηματικά και συμβουλευτικά τους εξυπηρετούμενους  της Δομής.  
5. Συνεργάζεται με συγγενικά και γειτονικά άτομα για την καθημερινή τους φροντίδα. 
6. Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε άμεσα συγγενικά πρόσωπα. 
7. Συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, προκείμενου να καλύψει 
αποτελεσματικά τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων. 
8. Συνοδεύει σε Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους, αν στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος 
ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 
9. Συντονίζει και προγραμματίζει τις ενέργειες των στελεχών του προγράμματος. 
10. Τηρεί αρχείο με το ιστορικό των εξυπηρετούμενων και αρχείο καθημερινών επισκέψεων τηρώντας το 
απόρρητο. 
11. Εντοπίζει  δράσεις που μπορούν να καλυφθούν από εθελοντές και μεριμνά για την οργάνωση της 
εθελοντικής προσφοράς, την αναζήτηση, εκπαίδευση & εποπτεία εθελοντών. 
12. Οργανώνει, σχεδιάζει και υποστηρίζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής και 
σωματικής υγείας στην κοινότητα, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα 
13.    Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος και την Δ/ντρια για ορισμό  σταθερής  ημέρας και 
ώρας για το μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της ομάδας και  υποχρεούται να 
τηρεί αρχείο με τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν και σε 
εβδομαδιαίο δελτίο θα τα παραδίδουν στο προϊστάμενο  εποπτικών αρχών, σχετικά με την πορεία και την 
εξέλιξη του προγράμματος. 
14. Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων θα φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος, με 
ευθύνη του/της κοινωνικού λειτουργού του προγράμματος, θα είναι απόρρητα, και αποκλειστική 
πρόσβαση έχουν μόνο ο κοινωνικός λειτουργός, ο προϊστάμενος του τμήματος και η Δ/ντρια, που 
δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και οι εισαγγελικές αρχές. 
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Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 

 Κάνει μετρήσεις ζωτικών σημείων. 

 Ασχολείται με την συνταγογράφηση φαρμάκων, την αγορά και διανομή τους . 

 Κάνει ενεσοθεραπεια, αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων όταν κρίνεται απαραίτητο.  

 Παροχή πρώτων βοηθειών - περιποίηση τραυμάτων - πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων σε 
συνεργασία με το θεράπων Ιατρό. 

 Συνοδεύει σε Ιατρεία του ΠΕΔΥ, Νοσοκομεία, Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους αν στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή των εξυπηρετουμένων. 

 Ασχολείται με την ατομική υγιεινή των μελών σε συνεργασία με την Οικογενειακή Βοηθό. 

 Τηρεί αρχείο με το νοσηλευτικό ιστορικό των εξυπηρετούμενων και ενημερώνει το αρχείο 
καθημερινών επισκέψεων. 
 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 

 Ασχολείται με την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα κ.ά.,.  

 Την αποπληρωμή των λογαριασμών (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ). 

 Με την αγορά και διανομή ειδών διατροφής και φαρμάκων. 

 Συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε Δημόσιες Υπηρεσίες και διάφορους φορείς όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

 Συνεργάζεται με την Νοσηλεύτρια στην ατομική υγιεινή 

 Φροντίζει για τη διανομή φαγητού (συσσίτιο) και τροφίμων. 

 Ενημερώνει το αρχείο των καθημερινών επισκέψεων. 
 
Όλες οι ειδικότητες συνεργάζονται και λειτουργούν ομαδικά με στόχο να βοηθήσουν τα άτομα: 
1. Να συνειδητοποιήσουν τη θέση στην οποία βρίσκονται, 
2. Να έχουν αυτοπεποίθηση, 
3. Να στοχεύουν με πείσμα στην πλήρη αποκατάσταση τους, 
4. Να διατηρούν τις ελπίδες τους, ενισχύοντας τη θέληση τους για προσωπική ανεξαρτησία. 
 
Το  πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 7.30 πμ – 
3:30μμ και η έδρα του θα είναι στη Δ/νση Παιδείας πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Το ωράριο 
λειτουργίας δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευματινές ώρες με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  του Δήμου Πετρούπολης , αλλά να μην υπερβαίνει το οκτάωρο. 
 
Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, άρθρο 13 του υφιστάμενου ΟΕΥ προστίθεται: 
18. O Δήμος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα την πρόθεσή του για ενοποίηση και ενίσχυση 
των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες  
Το  «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας διέπεται από τις αρχές που 
εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές 
αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους.  
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως: 
o Στο να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. 
o Στο να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
o Στην ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των 
ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως 
και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών. 
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o Στην προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και στην προστασία τους από 
αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και 
παραμέλησης. 
o Στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. 
o Στη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧONTAI 
 Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας 
Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συντονιστής και υπεύθυνος του προγράμματος. 

 Αξιολογεί τα προβλήματα των ηλικιωμένων και των Α.με.Α που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τη 
Δομή και διερευνά τις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού και συντάσσει σχετικές εκθέσεις κοινωνικής 
έρευνας. 

 Συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ιατρικών, κοινωνικών, 
οικονομικών, ασφαλιστικών προβλημάτων, προβλημάτων στέγασης, τηρώντας το απόρρητο των 
προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών. 

 Στηρίζει ψυχοσυναισθηματικά και συμβουλευτικά τους εξυπηρετούμενους  της Δομής.  

 Συνεργάζεται με συγγενικά και γειτονικά άτομα για την καθημερινή τους φροντίδα. 

 Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε άμεσα συγγενικά πρόσωπα. 

 Συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, προκείμενου να καλύψει 
αποτελεσματικά τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων. 

 Συνοδεύει σε Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους, αν στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος 
ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Συντονίζει και προγραμματίζει τις ενέργειες των στελεχών του προγράμματος. 

 Τηρεί αρχείο με το ιστορικό των εξυπηρετούμενων και αρχείο καθημερινών επισκέψεων τηρώντας το 
απόρρητο. 

 Εντοπίζει  δράσεις που μπορούν να καλυφθούν από εθελοντές και μεριμνά για την οργάνωση της 
εθελοντικής προσφοράς, την αναζήτηση, εκπαίδευση & εποπτεία εθελοντών. 

 Οργανώνει, σχεδιάζει και υποστηρίζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής και 
σωματικής υγείας στην κοινότητα, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα 

    Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος και την Δ/ντρια για ορισμό  σταθερής  ημέρας και 
ώρας για το μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της ομάδας και  υποχρεούται να 
τηρεί αρχείο με τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν και σε 
εβδομαδιαίο δελτίο θα τα παραδίδουν στο προϊστάμενο  εποπτικών αρχών, σχετικά με την πορεία και την 
εξέλιξη του προγράμματος. 

 Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων θα φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος, με 
ευθύνη του/της κοινωνικού λειτουργού του προγράμματος, θα είναι απόρρητα, και αποκλειστική 
πρόσβαση έχουν μόνο ο κοινωνικός λειτουργός, ο προϊστάμενος του τμήματος και η Δ/ντρια, που 
δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και οι εισαγγελικές αρχές. 
Νοσηλευτική φροντίδα  
Η Νοσηλεύτρια 

 Κάνει μετρήσεις ζωτικών σημείων. 

 Ασχολείται με την συνταγογράφηση φαρμάκων, την αγορά και διανομή τους . 

 Κάνει ενεσοθεραπεια, αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων όταν κρίνεται απαραίτητο.  

 Παροχή πρώτων βοηθειών - περιποίηση τραυμάτων - πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων σε 
συνεργασία με το θεράπων Ιατρό. 

 Συνοδεύει σε Ιατρεία του ΠΕΔΥ, Νοσοκομεία, Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους αν στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή των εξυπηρετουμένων. 

 Ασχολείται με την ατομική υγιεινή των μελών σε συνεργασία με την Οικογενειακή Βοηθό. 
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 Τηρεί αρχείο με το νοσηλευτικό ιστορικό των εξυπηρετούμενων και ενημερώνει το αρχείο 
καθημερινών επισκέψεων. 
Οικογενειακή -Οικιακή φροντίδα  
Η Οικογενειακή βοηθός 

 Ασχολείται με την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα κ.ά.,.  

 Την αποπληρωμή των λογαριασμών (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ). 

 Με την αγορά και διανομή ειδών διατροφής και φαρμάκων. 

 Συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε Δημόσιες Υπηρεσίες και διάφορους φορείς όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

 Συνεργάζεται με την Νοσηλεύτρια στην ατομική υγιεινή 

 Φροντίζει για τη διανομή φαγητού (συσσίτιο) και τροφίμων. 

 Ενημερώνει το αρχείο των καθημερινών επισκέψεων. 
 
Στο ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ, άρθρο 19  
Συστήνονται  τέσσερις (4) νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού ως εξής: 

 Αυξάνονται κατά δύο (2) οι θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών, ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 
τρείς (3) 

 Συστήνεται μια (1) νέα θέση ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή 

 Αυξάνονται κατά μία (1) οι θέσεεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργώνη ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 
δύο (2)  
Τα τυπικά προσόντα για τον διορισμό στις πιο πάνω θέσεις προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 
50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.», λαμβάνοντας 
υπόψη και την αριθ, 1921/111.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1.-του άρθρου 91 του Ν.4583/18 
2.-του άρθρου 10 του ν. 3584/07 
3.-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 
4.-την υπ’ αριθ.348/8.4.2011 Σύμβαση χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΠΕ με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή  
    υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».  
5.-τη  βεβαίωση της ΔΗΚΕΠΕ για τον αριθμό των εργαζομένων με ενεργές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου  
    ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών. 
6.-τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΦΕΚ 2636, Β΄, 5926/4966/ 3-10-2014  
7.-τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου 
8.-την εισήγηση του Προέδρου 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών 
Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πετρούπολης,  προκειμένου να ενταχθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πετρούπολης και την στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό 
σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης, και συγκεκριμένα:  
 
 Στο ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, άρθρο 13 του υφιστάμενου ΟΕΥ προστίθεται: 
18. O Δήμος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη λειτουργία του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» προκειμένου να υποστηρίξει έμπρακτα την πρόθεσή του για ενοποίηση και ενίσχυση 
των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες  
Το  «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας διέπεται από τις αρχές που 
εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές 
αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους.  
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Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως: 
o Στο να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. 
o Στο να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
o Στην ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των 
ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενημέρωση των φορέων σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής όπως 
και άλλων ενδιαφερόμενων οργανισμών. 
o Στην προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και στην προστασία τους από 
αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και 
παραμέλησης. 
o Στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ανεξαρτησίας και αυτονομίας τους. 
o Στη διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧONTAI 
 Υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας 
Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο συντονιστής και υπεύθυνος του προγράμματος. 

 Αξιολογεί τα προβλήματα των ηλικιωμένων και των Α.με.Α που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από τη 
Δομή και διερευνά τις τοπικές ανάγκες του πληθυσμού και συντάσσει σχετικές εκθέσεις κοινωνικής 
έρευνας. 

 Συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ιατρικών, κοινωνικών, 
οικονομικών, ασφαλιστικών προβλημάτων, προβλημάτων στέγασης, τηρώντας το απόρρητο των 
προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της δεοντολογίας των κοινωνικών λειτουργών. 

 Στηρίζει ψυχοσυναισθηματικά και συμβουλευτικά τους εξυπηρετούμενους  της Δομής.  

 Συνεργάζεται με συγγενικά και γειτονικά άτομα για την καθημερινή τους φροντίδα. 

 Παρέχει συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη σε άμεσα συγγενικά πρόσωπα. 

 Συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, προκείμενου να καλύψει 
αποτελεσματικά τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων. 

 Συνοδεύει σε Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους, αν στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος 
ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Συντονίζει και προγραμματίζει τις ενέργειες των στελεχών του προγράμματος. 

 Τηρεί αρχείο με το ιστορικό των εξυπηρετούμενων και αρχείο καθημερινών επισκέψεων τηρώντας το 
απόρρητο. 

 Εντοπίζει  δράσεις που μπορούν να καλυφθούν από εθελοντές και μεριμνά για την οργάνωση της 
εθελοντικής προσφοράς, την αναζήτηση, εκπαίδευση & εποπτεία εθελοντών. 

 Οργανώνει, σχεδιάζει και υποστηρίζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής και 
σωματικής υγείας στην κοινότητα, σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα 

    Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος και την Δ/ντρια για ορισμό  σταθερής  ημέρας και 
ώρας για το μηνιαίο και εβδομαδιαίο προγραμματισμό και απολογισμό της ομάδας και  υποχρεούται να 
τηρεί αρχείο με τα καθημερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν και σε 
εβδομαδιαίο δελτίο θα τα παραδίδουν στο προϊστάμενο  εποπτικών αρχών, σχετικά με την πορεία και την 
εξέλιξη του προγράμματος. 

 Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων θα φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος, με 
ευθύνη του/της κοινωνικού λειτουργού του προγράμματος, θα είναι απόρρητα, και αποκλειστική 
πρόσβαση έχουν μόνο ο κοινωνικός λειτουργός, ο προϊστάμενος του τμήματος και η Δ/ντρια, που 
δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου και οι εισαγγελικές αρχές. 
Νοσηλευτική φροντίδα  
Η Νοσηλεύτρια 

 Κάνει μετρήσεις ζωτικών σημείων. 

 Ασχολείται με την συνταγογράφηση φαρμάκων, την αγορά και διανομή τους . 

 Κάνει ενεσοθεραπεια, αλλαγές χειρουργικών τραυμάτων όταν κρίνεται απαραίτητο.  
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 Παροχή πρώτων βοηθειών - περιποίηση τραυμάτων - πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων σε 
συνεργασία με το θεράπων Ιατρό. 

 Συνοδεύει σε Ιατρεία του ΠΕΔΥ, Νοσοκομεία, Επιτροπές Υγείας τους εξυπηρετούμενους αν στερούνται 
οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλου φροντιστή ή όταν κρίνεται απαραίτητο. 

 Μεριμνά για την εκπαίδευση για την καθημερινή υγιεινή των εξυπηρετουμένων. 

 Ασχολείται με την ατομική υγιεινή των μελών σε συνεργασία με την Οικογενειακή Βοηθό. 

 Τηρεί αρχείο με το νοσηλευτικό ιστορικό των εξυπηρετούμενων και ενημερώνει το αρχείο 
καθημερινών επισκέψεων. 
Οικογενειακή -Οικιακή φροντίδα  
Η Οικογενειακή βοηθός 

 Ασχολείται με την καθαριότητα του σπιτιού, το μαγείρεμα κ.ά.,.  

 Την αποπληρωμή των λογαριασμών (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ). 

 Με την αγορά και διανομή ειδών διατροφής και φαρμάκων. 

 Συνοδεύει τους εξυπηρετούμενους σε Δημόσιες Υπηρεσίες και διάφορους φορείς όταν κρίνεται 
απαραίτητο. 

 Συνεργάζεται με την Νοσηλεύτρια στην ατομική υγιεινή 

 Φροντίζει για τη διανομή φαγητού (συσσίτιο) και τροφίμων. 

 Ενημερώνει το αρχείο των καθημερινών επισκέψεων. 
 
Στο ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ, άρθρο 19 του υφιστάμενου ΟΕΥ  
Συστήνονται  τέσσερις (4) νέες οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού ως εξής: 

 Αυξάνονται κατά δύο (2) οι θέσεις ΥΕ Οικογενειακών βοηθών, ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 
τρείς (3) 

 Συστήνεται μια (1) νέα θέση ΔΕ Βοηθός Νοσηλευτή 

 Αυξάνονται κατά μία (1) οι θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ώστε στο σύνολο οι θέσεις να είναι 
δύο (2)  
Τα τυπικά προσόντα για τον διορισμό στις πιο πάνω θέσεις προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 
50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα.», λαμβάνοντας 
υπόψη και την αριθ, 1921/111.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού,  ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική δαπάνη 
του προσωπικού καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες  μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών  και  αποδίδονται  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  στους 
δικαιούχους  Δήμους. 
 
Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται  ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η 
οποία  αποδίδεται  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο υπάρχων Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2636/Β/2014). 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                                  Ακριβές απόσπασμα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δαλέντζα Ε., Ζορμπά Α.,                                                                          ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Μαλαθρίτης Ν., Κανέλλη Ζ.,   
Πουλογιαννοπούλου Β.  
                                                                                                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ      
 


