Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 25
Τροποποίηση π.δ/τος 289/1999 με τίτλο «Σύσταση Δημοτικού
Ιδρύματος με την επωνυμία «Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου
Αθηναίων».

Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 19/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
2. Την αριθμ. 1775/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 226, 227 και 235 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006 Α΄ 114).
5. Το αριθμ. 289/1999 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 250) «Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία
«Κέντρο Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Π.Δ.
63/2005 (Α΄ 98).
7. Την αριθμ. 2876/7-10-09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
8. Το αριθμ. 187/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το αριθμ. 189/2009 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων».
10. Την αριθμ. 383/18-1-10 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β΄ 29).
11. Την αριθμ. 167287/17-12-09 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής
Γεννηματά» (ΦΕΚ Β΄ 2480).

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1.

Το άρθρο 1 του π.δ/τος 289/1999 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 του π.δ/τος 289/1999 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Ιδρύματος είναι η
αντιμετώπιση των προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και η καταπολέμηση των παραγόντων
που τις οδηγούν στη φτώχεια, στον αποκλεισμό και στην κοινωνική απομόνωση. Το Ίδρυμα εκπληρώνει τους
σκοπούς του με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, εκπονώντας επιστημονικές μελέτες, δημιουργώντας
μηχανισμούς πρόληψης, αναπτύσσοντας νέες δομές, προσφέροντας υπηρεσίες και ευαισθητοποιώντας το
κοινωνικό σύνολο. Για την υλοποίηση των σκοπών του, το Ίδρυμα:
1.

Λειτουργεί Κέντρο Σίτισης για τη δωρεάν διανομή φαγητού

2.

Λειτουργεί την «Αθηναϊκή Αγορά» για τη δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων, ελαφρού οικιακού
εξοπλισμού σε οικονομικά αδύνατους

3.

Λειτουργεί το «Κοινωνικό Φαρμακείο» για τη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστα άτομα
που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

4.

Λειτουργεί το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» σε συνεργασία με χορηγούς – ιδιωτικούς φορείς που διαθέτουν
τα μέσα και την απαραίτητη τεχνογνωσία καλύπτοντας δωρεάν πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσης (είδη
παντοπωλείου) σε άπορες οικογένειες και μοναχικά άτομα

5.

Μισθώνει ακίνητα για στέγαση αναξιοπαθούντων ατόμων – οικογενειών και δημιουργεί ξενώνες αστέγων
σε ενοικιασμένα ή ιδιόκτητα κτίρια

6.

Αναπτύσσει δραστηριότητες και δομές για τα Α.με.Α,συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) παιδιών Α.με.Α.

7.

Αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής οικονομίας στοχεύοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση, την πρόληψη
των κοινωνικών ανισοτήτων, την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και την ενδυνάμωση του κοινωνικού
κεφαλαίου

8.

Εκπονεί και υλοποιεί ειδικά προγράμματα για την παροχή βοήθειας στο δρόμο. Η παροχή «βοήθειας
στο δρόμο» γίνεται καθημερινά από ειδικές ομάδες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου
Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) σε άστεγους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη και για την αντιμετώπιση
καταστάσεων κρίσεων και έκτακτων αναγκών λόγω καιρικών συνθηκών. Οι ομάδες δίνουν φαγητό,
κουβέρτες και υπνόσακους κ.λ.π. σε όσους έχουν ανάγκη και πληροφορίες για το πού θα
διανυκτερεύσουν.

9.

Οργανώνει ή συνδιοργανώνει εκδηλώσεις με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση
του κοινού, την προσέλκυση εσόδων και την παροχή πολιτιστικών αγαθών στις ευπαθείς και
αποκλεισμένες ομάδες

10.

Αξιοποιεί το δίκτυο εθελοντών του Ιδρύματος με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο στην υποστήριξη των
κοινωνικών προγραμμάτων

11.

Συνεργάζεται με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Φορείς (Feantsa, habitact κ.α.) για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των αστέγων σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 3
1.

Το άρθρο 4 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 4
1.

Το εδαφ. γ΄ του άρθρου 5 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: Τα μη αιρετά μέλη

του διοικητικού συμβουλίου πριν την εγκατάσταση ορκίζονται ενώπιον του δημάρχου

Άρθρο 5
1.

Το άρθρο 9 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
1.

Το άρθρο 10 του π.δ/τος 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 7
1.

Κατά τα λοιπά ισχύει το π.δ. 289/1999 (ΦΕΚ Α΄ 250). Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2010-04-26

Υπογράφοντες:
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