Πρακτικά 29ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 στο Δημοτικό
Μέγαρο.
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2. Ελένη Λεωνίδου – Γραμματέας Επιτροπής
Στη συνεδρία παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση του Δήμου η Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλλα Χαραλάμπους.
Ο κος Δήμαρχος καλωσόρισε την κα Υπουργό και την ευχαρίστησε για την
παρουσία της στην Επιτροπή.
Ανέφερε ότι σκοπός της πρόσκλησης του Δήμου είναι για να ενημερωθεί
αναφορικά με τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε
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εξέλιξη και για να ανταλλαγούν απόψεις για το πως θα μπορούσε ο Δήμος
στα πλαίσια των δυνατοτήτων του να αναπτύξει προγράμματα σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και να προσθέσει εκείνο που για
διάφορους λόγους δεν μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή η πολιτεία η
ίδια αλλά εναποθέτει τις προσδοκίες της στις Τοπικές Αρχές.
Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο της Επιτροπής κα Εύη
Τσολάκη.
Η κα Τσολάκη ευχαρίστησε την Υπουργό για την παρουσία της στην
Επιτροπή και έκανε μια σύντομη ενημέρωση για τις δράσεις του Δήμου σε
κοινωνικά θέματα.
Ανέφερε ότι στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας μετέχουν πέραν από τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωποι του Γραφείου
Ευημερίας, του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων και του Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού με τους οποίους υπάρχει μια πολύ καλή και
στενή συνεργασία.
Ενημέρωσε ότι η Επιτροπή δέχεται στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους
Εθελοντικών Οργανώσεων όπου ακούονται τα προβλήματα τους και
πολλές φορές ο Δήμος γίνεται φορέας αυτών των προβλημάτων προς τα
αρμόδια Κρατικά Τμήματα και φορείς.
Ανέφερε ότι αν και η Τοπική Αρχή δεν έχει πολλές εξουσίες όσον αφορά τα
κοινωνικά θέματα ο Δήμος Λεμεσού προσπαθεί γιατί θεωρεί ότι οι Δήμοι
και οι Κοινότητες είναι πιο κοντά στα κοινωνικά θέματα και αυτό είναι
ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι γνωρίζει την επιθυμία της Υπουργού να εμπλέξει
τις Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης σ’ αυτή τη προσπάθεια και αυτό φάνηκε
από το σχέδιο επιχορήγησης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την
ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων.
Πρότεινε όμως ότι θα ήταν καλό να βλέπαμε μια ευρεία συνεργασία του
Υπουργείου με τις Αρχές Τοπικές Αυτοδιοίκησης. Ανέφερε ότι ίσως θα
μπορούσε να εκχωρηθούν κάποιες εξουσίες στους Δήμους με το αντίστοιχο
κονδύλι ούτως ώστε και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να
απελευθερωθούν από κάποια θέματα που θα μπορούσε ο Δήμος να φέρει
εις πέρας.
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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα προγράμματα του Δήμου. Ανέφερε ότι ο
Δήμος προχωρά με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Εργασίας (Social Street Worker) και ότι επιπλέον εγκρίθηκε και η αίτηση
του Δήμου Λεμεσού για εφαρμογή του προγράμματος Europe for Citizens
το θέμα του οποίου έχει να κάνει με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη
για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες σε σχέση με τα
εξαρτώμενα άτομα (άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά και ηλικιωμένους).
Όσον αφορά την υποδομή του Δήμου ανέφερε ότι λειτουργεί το Ίδρυμα
Κοινωνικής Προσφοράς σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερία, στο οποίο
υπάγονται ο Παιδικός Σταθμός Αντώνη και Ινώς Χ’’Παύλου και το
Πολυδύναμο Δικοινοτικό Κέντρο στο οποίο μεταξύ άλλων λειτουργεί και
το πρόγραμμα «Ελεύθερα Χέρια», η Παιγνιοθήκη σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Νεολαίας και οι δύο Εστίες Ενηλίκων.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην κα Υπουργό.
Η κα Υπουργός ευχαρίστησε για την πρόσκληση και συγχάρηκε το Δήμο
για τη προσπάθεια ανάπτυξης της πόλης και για την εμπλοκή του σε
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τις προσπάθειες άντλησης
πόρων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανέφερε ότι η θέση του Υπουργείου της είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
θα πρέπει να αποκτήσει ένα πιο διακριτό ρόλο στον τομέα που αφορά την
κοινωνική προστασία, τα προγράμματα στήριξης και κοινωνικής
φροντίδας.
Ανέφερε ότι ως Υπουργείο έκαναν μια μελέτη γύρω από το ρόλο και την
εμπλοκή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ζητήματα κοινωνικής
πολιτικής.
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι απουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ κεντρικής Κυβέρνησης και Κράτους. Η απουσία αυτή του θεσμικού
πλαισίου συνεργασίας οδηγά στο να μην υπάρχει διακριτός ρόλος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ αυτά τα ζητήματα όπως υπάρχει σχεδόν σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανέφερε ότι συγκυριακά ενώ ήταν στη Βουλή για θέματα του Υπουργείου
της τέθηκε και το θέμα της αποκέντρωσης της λειτουργίας του Κράτους. Η
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πρόταση του Υπουργείου της είναι ότι ο επιτελικός, στρατηγικός ρόλος θα
πρέπει να είναι στην κεντρική Κυβέρνηση όμως τα εργαλεία που θα
εφαρμόσουν τις κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να κατεβούν πιο κάτω για
σκοπούς αμεσότητας στην εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για σκοπούς
ευελιξίας.
Εντός του 2010 με βάση τη μελέτη που ετοιμάστηκε, θα ετοιμάσουν
εισήγηση που θα αφορά αυτή τη θεσμική σχέση δηλαδή τι θα δώσουν και
πως θα το δώσουν στο Νομοθετικό επίπεδο και σ’ αυτή τη διαδικασία θα
πρέπει να καλυφθεί και το οικονομικό κομμάτι.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι το Σχέδιο Επιχορήγησης Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης έχει το χαρακτήρα ενός πειράματος. Μετά από αυτό θα
φανεί πιο είναι το ενδιαφέρον και που υπάρχουν αδυναμίες και κενά.
Για το πρόγραμμα που επέλεξε ο Δήμος με τη δική της παρότρυνση
«Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο» ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί
έχει να κάνει με την πρόληψη. Χαιρέτησε το γεγονός ότι υπάρχει μια καλή
σχέση του Δήμου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις και θεωρεί πολύ
σημαντική αυτή τη προσπάθεια του Δήμου.
Στη συνέχεια ο κος Δήμαρχος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για
τις τοποθετήσεις τους.
Ο κος Στούππας εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία της κας
Υπουργού στην Επιτροπή, ανέφερε ότι καλύφθηκε από τις τοποθετήσεις
της και εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις για εκχώρηση
εξουσιών και χρημάτων προς τα κάτω γιατί οι ανάγκες του κόσμου είναι
πολλές.
Ο κος Ολύμπιος ανέφερε ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια εποικοδομητική
συνεργασία μεταξύ Δήμου Λεμεσού και Εθελοντικών Οργανώσεων.
Ανέφερε ότι είναι καιρός η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει ακόμη
μεγαλύτερη εμπλοκή στα κοινωνικά θέματα και τόνισε ότι είναι αναγκαίο
να δοθούν στους Δήμους αρμοδιότητες.
Ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος Λεμεσού έχει κάνει αρκετά βήματα και έχει
δημιουργήσει προγράμματα. Τέλος επεσήμανε ότι η συνεργασία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις Εθελοντικές Οργανώσεις θα αποδώσει πολύ
και υπάρχει το κλίμα.
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Ο κ. Καυκαλιάς ανέφερε ότι υπάρχει ανοικτή συζήτηση για μετεξέλιξη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και διερωτήθηκε
αν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών
οι σκέψεις που προαναφέρθηκαν και αν έχουν καταγραφεί κάποιες
εμπειρίες που θα καθορίσουν και κάποια βήματα σε σχέση με τη
δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.
Η κα Υπουργός ανέφερε ότι όταν ήρθαν οι Ελλαδίτες εμπειρογνώμονες
για την εν λόγω μελέτη είδαν και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στα
πλαίσια του ερωτηματολογίου, αλλά δεν μπήκαν σε λεπτομέρειες.
Μετά από τη μελέτη που έκαμε το Υπουργείο της και όταν θα αρχίσει η
διαδικασία για το θεσμικό πλαίσιο θα πάνε στο Υπουργείο Εσωτερικών
γιατί ότι γίνει θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατό και με αλλαγές που
δρομολογούνται.
Στη συνέχεια ο κ. Καυκαλιάς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Κοινωνική
Εργασία στο Δρόμο και εισηγήθηκε ότι σ’ αυτό το πρόγραμμα θα ήταν
καλό να εμπλακεί και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο.
Τέλος ο κ. Καυκαλιάς εισηγήθηκε όπως δοθούν περισσότερα λεφτά στην
κατ’ οίκον φροντίδα και στις εστίες.
Η κα Υπουργός ανέφερε ότι το 2010 θα γίνει από το Υπουργείο της μελέτη
για τη μακροχρόνια φροντίδα.
Ο κ. Καρεκλάς χαιρέτησε την παρουσία της Υπουργού και το ενδιαφέρον
της Κυβέρνησης για τα κοινωνικά θέματα. Ανέφερε ότι στη μελέτη που
έγινε από τους Ελλαδίτες δεν συμπεριλαμβάνονται τρόποι εκχώρησης
εξουσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εισηγήθηκε όταν ξεκινήσει ο
κοινωνικός διάλογος να τεθούν.
Ο κ. Κόμπος εισηγήθηκε ότι στην προσπάθεια να γίνει εκχώρηση
δικαιωμάτων/υποχρεώσεων από το Υπουργείο Εργασίας προς τους
Δήμους όσον αφορά την κοινωνική προσφορά πέρα από το νομοτεχνικό
σκέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τομέας στελέχωσης των
Υπηρεσιών.
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Ο κ. Καλογερόπουλος διερωτήθηκε αν όπως είναι σήμερα η οικονομική
κατάσταση θα μπορούσε το Υπουργείο να ενισχύσει οικονομικά τους
Δήμους.
Η κα Υπουργός ανέφερε ότι για να απαντηθεί το ερώτημα θα πρέπει
πρώτα να ετοιμαστεί το θεσμικό πλαίσιο που θα λεει τι θα εκχωρηθεί στους
Δήμους.
Ο κ. Γιωργαλλέτος ανέφερε ότι ο Δήμος Λεμεσού παράγει έργο και ότι
είναι καιρός να εκχωρηθούν στους Δήμους κάποιες εξουσίες.
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στην πράξη εφαρμόστηκε εδώ και καιρό
ένα μοντέλο συνεργασίας Δήμου Λεμεσού, Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερία και του Εθελοντισμού και ότι αυτή η συνεργασία απέδωσε
καρπούς.
Η Δημοτική Γραμματέας κα Λεωνίδα επικρότησε το σχέδιο επιχορήγησης
των Τοπικών Αρχών.
Αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα Ελεύθερα Χέρια το οποίο έχει
σταματήσει και τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί γιατί είναι ένα
πρόγραμμα που ζητά πολύ η περιοχή.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε προς την κα Υπουργό ότι θα πρέπει να εξευρεθεί
τρόπος για ενοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων που ασχολούνται με
το ίδιο θέμα.
Η κα Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχει πρόθεση για διάλογο.
Κλείνοντας ο κ. Δήμαρχος ευχαρίστησε την κα Υπουργό για την παρουσία
της και ανέφερε ότι ο Δήμος θα αναμένει τις προτάσεις του Υπουργείου
της.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
ΕΛ/ΒΠ/033
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