ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 328
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00,
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 8 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος ∆Σ
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Προεδρεύει ο πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Κατηφόρης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και είπε τα εξής:
Στo πλαίσιο της Κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου µας, και έχοντας τις δυνατότητες που
προκύπτουν από τις δ/ξεις του άρθρου 75 , κεφάλαιο Ι, παράγραφος (ε) , εδάφια 2 και 3 σε συνδυασµό
και µε αυτές του άρθρου 202 παράγραφος 2 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», θεωρούµε µείζονος σηµασίας την στήριξη των οικονοµικά αδύνατων συµπολιτών µας που
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό ιδιαίτερα την δύσκολη αυτή περίοδο που βιώνει η χώρα µας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης,
Σε αυτό το πλαίσιο ο ∆ήµος Λευκάδας δηµιουργεί δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, αναπτύσσει και εκπονεί
δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων, δηµιουργεί δοµές τοπικής εµβέλειας εφαρµογής
κοινωνικών προγραµµάτων προς ενίσχυση των οικονοµικά αδύνατων συµπολιτών µας. Εκτός από τις
λοιπές κοινωνικές δοµές θεσµοθετείται η λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρµακείου».
Το Κοινωνικό Φαρµακείο έχει ως αποστολή να συνδράµει τους δηµότες που αδυνατούν να καλύψουν τις
ανάγκες τους σε φάρµακα, µε την δωρεάν παροχή, κυρίως των ευρέως διαδεδοµένων- καταναλισκόµενων
φαρµάκων «οικιακής χρήσης» καθώς και υγειονοµικού υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων, σε
άτοµα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και είναι ανασφάλιστα, εξαιρουµένων των φαρµάκων που
υπάγονται στις ειδικές περί ναρκωτικών διατάξεις (ψυχοφάρµακα, κλπ.), των εχόντων ανάγκη ειδικής
συντήρησης πχ. εµβόλια ψυγείων, καθώς και των λεγόµενων νοσοκοµειακών φαρµάκων». Σηµαντική
είναι η εκπεφρασµένη πρόθεση όλων των φορέων υγείας της πόλης µας να συνδράµουν σε αυτή την
προσπάθεια καθόσον χωρίς την δική τους στήριξη η επίτευξη του στόχου δεν θα είναι δυνατή . Έχουν δε
ήδη εκδηλώσει την επιθυµία τους να συµµετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια ο Φαρµακευτικός Σύλλογος ,
το προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, του Νοσοκοµείου της πόλης µας καθώς και άλλοι φορείς.
Το Κοινωνικό Φαρµακείο θα τροφοδοτείται από τους ευαισθητοποιηµένους πολίτες που θα προσφέρουν
µη ληγµένα φάρµακα οικιακής χρήσης που δεν χρειάζονται, από χορηγίες φαρµακευτικών εταιρειών και
φαρµακοβιοµηχανιών καθώς και από Φαρµακοποιούς. Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρµακείου
επιτυγχάνεται καλύτερα όταν υπάρχει κοινή συνεργασία φορέων, µε ιδιαίτερα βαρύνουσα τη συνδροµή και
συµβολή των Ιατρικών και Φαρµακευτικών Συλλόγων και των Ιατρών – Φαρµακοποιών µελών τους.
Οι εθελοντές επαγγελµατίες υγείας, που θα στελεχώσουν το Κοινωνικό Φαρµακείο θα απασχολούνται σε
αυτό , τις ηµέρες και ώρες που καθορίζονται από την Επιτροπή διοίκησης , βάσει της διαθεσιµότητας
τους.
Οι εξυπηρετούµενοι θα επωφελούνται από το πρόγραµµα µέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο Απορίας από
την Πρόνοια, ή να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη, µε την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Περιπτώσεις ατόµων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση ή αδυνατούν να καλύψουν την συµµετοχή
τους σε φάρµακα, γενικώς, θα εξυπηρετούνται µετά από προσεκτική κρίση και πάντα µετά την
συνταγογράφηση και όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό
Βασικές Αρχές – Σκοπός
Βασική προτεραιότητα της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Λευκάδας είναι η δηµιουργία δοµών
για την ανακούφιση και βοήθεια των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού. Τη χρονική περίοδο που
διανύουµε, εξ αιτίας της οικονοµικής ύφεσης, ένα ολοένα αυξανόµενο και χειµαζόµενο ποσοστό ατόµων
στερείται τη δυνατότητα να ικανοποιήσει στοιχειώδεις βιοποριστικές ανάγκες. Εµφανίζονται φαινόµενα
υποσιτισµού, ανεπαρκούς στέγασης, αδυναµίας πρόσβασης σε πρωτοβάθµιες ιατρικές υπηρεσίες και
αδυναµία κάλυψης πρωτοβάθµιων φαρµακευτικών αναγκών.
Σκοπός του Κοινωνικού Φαρµακείου
είναι η φαρµακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων,
αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρµακείο
θα παρέχει δωρεάν φάρµακα και άλλα ιατροφαρµακευτικά αναλώσιµα, ανάλογα µε το απόθεµά του.
Οι εξυπηρετούµενοι θα επωφελούνται από το πρόγραµµα µέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη .
Περιπτώσεις ατόµων που αδυνατούν να αποκτήσουν ασφάλιση, γενικώς, θα εξυπηρετούνται για όσο
διάστηµα κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη µετά από προσεκτική κρίση, και όπως προβλέπεται από τον
Κανονισµό.
Το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών από το Κοινωνικό φαρµακείο θα επανεξετάζεται κάθε εξάµηνο από την
Επιτροπή ∆ιοίκησης.
Οργάνωση – Λειτουργία
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» λειτουργεί σε συνεργασία µε εθελοντές φαρµακοποιούς και
ιατρούς (εν ενεργεία ή συνταξιούχους) αλλά και µε παραϊατρικό προσωπικό και απλούς πολίτες.
Η χορήγηση των φαρµάκων στους δικαιούχους θα γίνεται υποχρεωτικά από Γιατρό ή
Φαρµακοποιό ή Νοσηλεύτρια ή Επισκέπτρια Υγείας που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
εθελοντικά.

2

Τα φάρµακα χορηγούνται στους δικαιούχους µόνο µε νόµιµη συνταγή από γιατρούς του ∆ηµοσίου ή
ιδιώτες.
Έδρα του Κοινωνικού Φαρµακείου θα οριστεί χώρος κατάλληλος και απολύτως προσπελάσιµος
και από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιοίκησης του Κοινωνικού
Φαρµακείου και δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο ώστε να λαµβάνουν γνώση οι δικαιούχοι.
Στους δικαιούχους εκδίδεται η κάρτα Κοινωνικών Παροχών µε την ένδειξη Κοινωνικό Φαρµακείο.
Η χορήγηση των φαρµάκων στους δικαιούχους από το Κοινωνικό. Φαρµακείο δεν είναι µόνιµη και
συνεχής για το κάθε είδος φαρµάκων που λαµβάνουν, γιατί αυτό εξαρτάται από τα αποθέµατα που
υπάρχουν.
Επιτροπή ∆ιοίκησης
Το Κοινωνικό Φαρµακείο συντονίζεται από την Επιτροπή ∆ιοίκησης η οποία είναι πενταµελής και
αποτελείται από:
α) Το ∆ήµαρχο οποίος αναπληρώνεται από ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο
β) Έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης µε τον αναπληρωτή του
γ) Έναν κοινωνικό λειτουργό υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής µε τον αναπληρωτή του που
θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου
δ) Έναν εκπρόσωπο του Φαρµακευτικού Συλλόγου Λευκάδας µε τον αναπληρωτή του και
ε) Έναν εθελοντή φαρµακοποιό µε τον αναπληρωτή του που θα προταθούν από το Φαρµακευτικό
Σύλλογο Λευκάδας.
Γραµµατέας της Επιτροπής ∆ιοίκησης ορίζεται µε απόφαση του δηµάρχου υπάλληλος που
υπηρετεί στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου µε τον αναπληρωτή του.

Αρµοδιότητες της επιτροπής ∆ιοίκησης
-Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κοινωνικού Φαρµακείου: επιβλέπει την λειτουργία του, συντονίζει
τους εθελοντές, συντονίζει τις προµήθειες, επιλύει προβλήµατα που τυχόν προκύπτουν και γενικά µεριµνά
για την εύρυθµη λειτουργία του
-Επιλέγει τους δικαιούχους σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην κοινωνική υπηρεσία του
∆ήµου.
-Εγκρίνει τις καταστάσεις παραλαβής – παράδοσης και χορήγησης φαρµάκων και λοιπού υλικού όπως
αυτές καταρτίζονται, ενηµερώνονται και τηρούνται από τους εθελοντές που συµµετέχουν στην λειτουργία
του φαρµακείου.
Η Επιτροπή εισηγείται τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισµού, µετά από πρόταση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται µόνον στελέχη
της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
Τα επιµέρους θέµατα της λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρµακείου ρυθµίζονται µε τον κανονισµό
λειτουργίας που καταρτίζεται από την Επιτροπή ∆ιοίκησης και εγκρίνεται από το δηµοτικό συµβούλιο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο Λευκάδας για την στήριξη
συµπολιτών µας που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φάρµακα, υγειονοµικό υλικό και
παραφαρµακευτικά προϊόντα.
2. Τον ορισµό των ∆ηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους.
Η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιοίκησης θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την τροποποίηση της Επιτροπή ∆ιοίκησης ως προς το τρίτο µέλος και
συγκεκριµένα:
γ) Έναν υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού, µε τον
αναπληρωτή του που θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει ως αναπληρωτή του στην Επιτροπή ∆ιοίκησης, τον κ. Γεωργάκη Γεώργιο ο
οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου και αναπληρωτή αυτού, τον κ. Περδικάρη Αθανάσιο.
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης, προτείνει ως εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης την ∆.Σ. κα Κατωπόδη Ευανθία ως
τακτικό µέλος.
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Ο Πρόεδρος προτείνει ως αναπληρωµατικό της ανωτέρω, τον ∆.Σ. κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι µία
(21) ψήφους αποφασίζει:
1. Την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρµακείου στο ∆ήµο Λευκάδας για την
στήριξη συµπολιτών µας που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φάρµακα,
υγειονοµικό υλικό και παραφαρµακευτικά προϊόντα, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
2. Ορίζει αναπληρωτή του κ. ∆ηµάρχου στην Επιτροπή ∆ιοίκησης, τον κ. Γεωργάκη Γεώργιο ο
οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου και αναπληρωτή αυτού, τον κ. Περδικάρη Αθανάσιο.
3. Ορίζει την ∆ηµ. Σύµβουλο κα Κατωπόδη Ευανθία ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή της τον
∆ηµ. Σύµβουλο κ. Ζουριδάκη Ευτύχιο.
4. Την τροποποίηση της Επιτροπή ∆ιοίκησης ως προς το τρίτο µέλος και συγκεκριµένα:
γ) Έναν υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού, µε τον
αναπληρωτή του που θα οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Η συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιοίκησης να γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 328/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα µέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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