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ΘΕΜΑ:

«Σύσταση προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού-COVID 19»
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Την εγκύκλιο 23 με αριθ. πρωτ. 18659/17-03-2020 του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής
πολιτικής και αλληλεγγύης-Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών
προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊούCOVID-19»
Την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού
διάδοσής του (ΦΕΚ 55/τ.Α/ και συγκεκριμένα το άρθρο 10 της παρ. 2
Το με αριθ. πρωτ. 18919/18-03-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
Το γεγονός ότι στο Δήμο Ερυμάνθου δεν υφίσταται κοινωνική υπηρεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη σύσταση προσωρινών υποστηρικτικών δομών κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης στον Δήμο Ερυμάνθου, οι οποίες αναλαμβάνουν την παροχή
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται
στις εξής:
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) την 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 περ. α), με δαπάνη που βαρύνει
τους αιτούντες
δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης (εφόσον προβλέπεται
από τον ΕΟΠΥΥ) και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους
της περ. β) για τους δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων
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ε) συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων
του Δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους
στ) λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου με σκοπό την
καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων της περ. α)
και β)
ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων της περ. α) και β) (παραλαβή
αιτήσεων-παράδοση
πιστοποιητικών)
για
τα
πάσης
φύσεως
πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ
η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή
διάδοσης του ιού COVID-19.
Οι χώροι για την άμεση λειτουργία των δομών κοινωνικής πρόνοιας και
αλληλεγγύης ορίζονται:
• Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερυμάνθου με έδρα τη Χαλανδρίτσα (για
τις Δ.Ε. Φαρρών & Λεοντίου)
• Το πρώην Δημαρχείο στο Σταυροδρόμι (για τις Δ.Ε. Τριταίας &
Καλεντζίου)
Οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν στις προαναφερόμενες δομές είναι οι
κάτωθι:
• Μπίτσικας Αθανάσιος (Προϊστάμενος Κοινων. Προστασίας & Παιδείας)
• Παπά Σωτηρία (Υπάλληλος Κέντρου Κοινότητας Δ. Ερυμάνθου)
• Παναγόπουλος Κωνσταντίνος (Υπάλληλος Κέντρου Κοινότητας Δ.
Ερυμάνθου)
• Φραγκούλια Νικολίτσα (Υπάλληλος Κέντρου Κοινότητας Δ. Ερυμάνθου)
• Ιατρού Ιωάννα (Υπάλληλος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Φαρρών)
• Κασσιανού Ελένη (Υπάλληλος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε. Φαρρών)
• Ρουμελιώτη Σπυριδούλα (Υπάλληλος «Βοήθεια στο Σπίτι» Δ.Ε.
Τριταίας)
• Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα (Υπάλληλος «Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών » ΚΔΑΠ)
• Ανδριοπούλου
Ελένη
(Υπάλληλος
«Κέντρου
Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών » ΚΔΑΠ)
• Κουτσοχέρα
Ευσταθία
(Υπάλληλος
«Κέντρου
Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών» ΚΔΑΠ)
Το ανωτέρω προσωπικό θα φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής
προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26940.22508, 506, 507 & 26940.51644, 645
e-mail:kentrokoinotitas@erymanthou.gr
Ο Δήμος Ερυμάνθου θα διαθέσει τα παρακάτω οχήματα του Δήμου με αριθ.
κυκλοφορίας: ΚΗΟ 6865 & ΚΗΟ 6879
Των ανωτέρω δομών προΐσταται ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου κ.
Γεώργιος Παρασκευόπουλος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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