ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας
Μαλεβιζίου λειτουργούν σε επίπεδο μιας Διεύθυνσης που είναι ανάλογα με τη
δυναμικότητά του, και σύμφωνα με την υπ' άριθμ. ΦΕΚ 646/19-4-2011 συστατική πράξη
προσαρμογής του,

- H Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την Παιδική Φροντίδα και Παιδεία των παιδιών και
αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και
προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες, για την οικογένεια.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου ,οι υπηρεσίες των Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες
(παραρτήματα), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου

- Είναι υπεύθυνη για την Προστασία της Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
και αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων
φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελεσματική
εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του
Δήμου καθώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι υπηρεσίες Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες
(παραρτήματα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου. Τρία ή περισσότερα
παραρτήματα ΚΑΠΗ συγκροτούν οργανική μονάδα.
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Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών , συστημάτων και διαδικασιών
που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Ν Π
Δ Δ καθώς και για την λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών . Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια
για την αποτελεσματικότητα τήρησης των Οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Ν
Π Δ Δ , τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την διαχείριση των εσόδων και
δαπανών του, καθώς και την διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την
αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την
προμήθεια υλικών εξοπλισμού και υπηρεσιών του ν π δ δ .Τέλος η Διεύθυνση είναι αρμόδια
για την συντήρηση και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάθε είδους κτιριακών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του.
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