ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 15/2009 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 366/2009
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού
Ταμείου Δήμου Βέροιας.
Σήμερα 15 Ιουνίου του έτους 2009 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα
20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 11-6-2009 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Τοπικών
Συμβουλίων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο,
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων και το άρθρο 7 του Ν. 3443/2006.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη.
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Παρόντες
Μ. Σουμελίδης
Δ. Δάσκαλος
Τ. Χατζηαθανασίου
Γ. Μιχαηλίδης
Π. Παυλίδης
Π. Τσαπαρόπουλος
Σ. Μηλιόπουλος
Ν. Μωυσιάδης
Α. Δελαβερίδης
Α. Τσιάρας
Ν. Τσιαμήτρος
Ν. Μαυροκεφαλίδης
Μ. Τρανίδης
Α. Παπαστεργίου
Γ. Κάκαρης
Χ. Σκουμπόπουλος
Β. Γιαννουλάκης
Ι. Ακριβόπουλος
Ε. Σοφιανίδης
Μ. Σακαλής
Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή

22. Ε.
23. Γ.

Γουναράς
Ορφανίδης

Κ.
Χ.
Σ.
Ι.

Aπόντες
Συμεωνίδης
Γεωργιάδης
Παναγιωτίδης
Καλαϊτζίδης

Παρόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Σ. Διαμαντής
Σ. Κρομμύδας
Η. Σοφιανίδης
Απόντες Πρόεδροι Τ.Σ.
Ι. Καπετανίδης
Π. Ποταμόπουλος
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης
Β. Ρήσσου
Ι. Ταρασίδης
Απών Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων
Κ. Καπανίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση
προσήλθαν οι κ.κ. Δ. Δάσκαλος, Α. Δελαβερίδης, Α. Τσιάρας,
Γ. Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
προσήλθε ο κ. Τ. Χατζηαθανασίου και αποχώρησαν οι κ.κ. Β.
Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς, Σ. Διαμαντής, Σ. Κρομμύδας.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 366/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Β. Γιαννουλάκης, Ε. Γουναράς και
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Γ. Ορφανίδης, Η.
Σοφιανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 367/2009 απόφασης
προσήλθαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Ε. Σοφιανίδης, Γ.
Ορφανίδης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 370/2009 απόφασης
αποχώρησε ο κ. Α. Τσιάρας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 372/2009 απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Δελαβερίδης, Α. Παπαστεργίου, Ε.
Σοφιανίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του
Αντιδημάρχου Τηλέμαχου Χατζηαθανασίου, το οποίο έχει ως εξής:
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης αξιολογώντας την
εφαρμογή μεμονωμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διαχείριση
περιστατικών που απαιτούν ψυχοκοινωνική παρέμβαση, προτείνει την έκδοση
τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία ενός Κοινωνικού Ταμείου στο
Δήμο Βέροιας, -παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο μας εδώ και ένα έτοςμε εγκεκριμένες αρχές λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Οι αρχές
αυτές θα διασφαλίσουν τη νομιμότητα, την ίση μεταχείριση και την ουσιαστική
υποστηρικτική παρέμβαση των ατόμων. Η έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης
αποσκοπεί στον ορισμό ενός πλαισίου λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου
προκειμένου να δοθεί στήριξη σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη. Στα
παραπάνω συνυπολογίζεται η εμπειρία και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την
εφαρμογή ανάλογων μέτρων στην Δ.Ε.Υ.Α.Β., σχετικά με την απαλλαγή ευπαθών
ομάδων πληθυσμού από λογαριασμούς παγίων τελών αλλά και τα σχετικά μέτρα που
εφαρμόζει η Δ/νση Προνοίας της Ν.Α. Ημαθίας.
Με το άρθρο 75 του ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σχετικά με τις αρμοδιότητες των
Δήμων που αφορούν κυρίως στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης (παρ. ε.2 και ε.3) προβλέπεται ότι:
«…ε) 2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με
αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής
βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων
ουσιών.
3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών
βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα.».

Με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι οι δημοτικές
αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
Οι κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή. Εάν η κανονιστική
διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού,
η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου
τοπικού συμβουλίου. Για τη διαμόρφωση της εισήγησης, η δημαρχιακή επιτροπή
λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και
επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους
οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν
εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
Στον ΟΕΥ του δήμου μας, όπως αυτός ισχύει, περιλαμβάνεται στο τμήμα
κοινωνικής πολιτικής & Αλληλεγγύης και το γραφείο εθελοντισμού και κοινωνικής
αλληλεγγύης με αρμοδιότητες:



Καταγραφή εθελοντικών φορέων και οργνώσεων και των τομέων
δράσης τους.
 Καταγραφή μεμονωμένων εθελοντών, του τομέα προσφοράς τους και
του διαθέσιμου χρόνου τους.
 Σύζευξη αναγκών κοινωνικοπρονιακού περιεχομένου που παραμένουν
ακάλυπτες από επίσημες δομές με τις προσφερόμενες από τους
εθελοντές υπηρεσίες.
 Δικτύωση-Συνεργασία και Συντονισμός εθελοντικών οργανώσεων.
 Ενεργοποίηση και εκπαίδευση εθελοντών στις αρχές του εθελοντισμού.
 Σύσταση ομάδας εθελοντών υψηλής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση
κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.
Με το αριθ. Δ.Υ./29-5-2009 (οίκοθεν) έγγραφο του αντιδημάρχου
Κοινωνικής Πολιτικής κλήθηκαν μέσω τοπικών ημερήσιων εφημερίδων, όσοι από
τους ενδιαφερόμενους φορείς ή ομάδες πολιτών του Δήμου επιθυμούν, να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, σχετικά με την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία Κοινωνικού Ταμείου Δήμου
Βέροιας, στη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής στις 2-6-2009 και ώρα
10:00 π.μ..
Με την αριθ. 310/09 απόφασή της η Δημαρχιακή Επιτροπή εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη Λειτουργία
Κοινωνικού Ταμείου Δήμου Βέροιας.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη Λειτουργία Κοινωνικού Ταμείου Δήμου Βέροιας
σύμφωνα με την αριθ. 310/09 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Χατζηαθανασίου: Είστε ήδη ενημερωμένοι για το τι σκεφτήκαμε, τι
εισηγούμαστε και τι προτείνουμε για τη λειτουργία αυτού του Κοινωνικού Ταμείου.
Και προτείνουμε τον Κανονισμό γιατί δεν θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ένα ξέφραγο
αμπέλι, αλλά να υπάρχει ένας κανονισμός για το ποιοι θα μπαίνουν σ’ αυτό το
κοινωνικό ταμείο και να υπάρχει μία σειρά. Για να γίνει αυτό, αν έχετε μπροστά σας
τον προτεινόμενο κανονισμό, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός
κριτηρίων της πρόνοιας, αυτών των κριτηρίων που προτάθηκαν για τη ΔΕΥΑΒ, για
να απαλλαγούν από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης κάποιοι συνδημότες μας, έτσι
ώστε περπατάμε ουσιαστικά πάνω στα ισχύοντα ανά την επικράτεια. Κάναμε μία
επιλογή από αυτά τα κριτήρια και πάνω σε εκείνα πατάμε και εισηγούμαστε αυτό τον
κανονισμό. Αν προκύψουν θέματα θα απαντηθούν.
Σκουμπόπουλος: 1)Γιατί η δημόσια ανακοίνωση που προβλέπει ο κώδικας σ’
αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να ψηφιστούν κανονιστικού περιεχομένου
αποφάσεις, στάλθηκε για δημοσίευση μόνο στην «Ημερήσια» και την «Μακεδονική»
και όχι σε όλο τον τύπο, από τη στιγμή που αναφέρει το έγγραφο του Αντιδημάρχου
«με την παράκληση για δωρεάν δημοσίευση προς ενημέρωση του αναγνωστικού σας
κοινού»; 2)Αυτό τον κανονισμό τον επεξεργάστηκε ο νομικός σύμβουλος του Δήμου
ή όχι;
Μωϋσιάδης: Στο σημείο που γράφει «κριτήρια ένταξης ατόμων», γράφει σε
μία παράγραφο «βασική προϋπόθεση ένταξης των δικαιούχων στις δράσεις του
κοινωνικού ταμείου είναι η ιδιότητα του κατοίκου Βέροιας», δηλ. αναφέρεται μόνο
στους κατοίκους της Βέροιας; Όχι στα Τοπικά Διαμερίσματα;
Χατζηαθανασίου: Αν αυτό εννοείτε, να το διορθώσουμε, εννοούμε τον Δήμο
της Βέροιας και όχι στην πόλη της Βέροιας αλλά θα το διορθώσουμε.

Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν στάλθηκε και δεν ήξερα καν αν στάλθηκε
μόνο στις δύο εφημερίδες. Θα έλεγα καλά κάνετε και κάνετε αυτή την παρατήρηση
για να μην επαναληφθεί. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτού του είδους η εξαίρεση
αν έγινε ηθελημένα, θα το δούμε όμως γιατί συνέβη αυτό. Δεν επεξεργάστηκε τον
κανονισμό νομικός σύμβουλος του Δήμου. Οι κοινωνικές υπηρεσίες τον
επεξεργάστηκαν. Οι κοινωνικές υπηρεσίες με τα ισχύοντα στην Πρόνοια όπου όλα
αυτά τα διαχειρίζονται οι Κοινωνικές Λειτουργοί.
Σκουμπόπουλος: Περιμέναμε με πολύ υπομονή και ενδιαφέρον αυτόν τον
πολύκροτο κανονισμό, γιατί σε μια προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. αλλά προ
ημερήσιας διάταξης, πήραμε μαθήματα κοινωνικής πολιτικής και φιλανθρωπίας από
τον αντιδήμαρχο που επεξεργάστηκε μαζί με τις υπηρεσίες που προΐσταται, αυτόν
τον κανονισμό. Ήρθε η ώρα να απαντήσω και για όσα είχε πει τότε ο κ.
Χατζηαθανασίου, αλλά και να απορριφθεί όλο το κείμενο από το Δ.Σ. Ήδη με την
ερώτηση καταλάβατε γιατί πρέπει να αποσυρθεί. Σ’ αυτή την πόλη εδώ και εκατό
χρόνια την φιλανθρωπία της πόλης την ασκούσαν διάφορα σωματεία και μαζί και η
εκκλησία. Δεν ξέρω, αν έχετε ακουστά την φιλόπτωχο αδελφότητα κυριών Βεροίας
που πριν 2-3 χρόνια την τίμησε η προηγούμενη δημοτική αρχή για το έργο που
προσέφερε στην πόλη σε ανήμπορες οικογένειες. Δεν ξέρω, αν έχετε ακουστά για τον
όμιλο προστασίας απόρου παιδιού. Αυτοί επιτελούν αθόρυβα έργο στην πόλη. Χωρίς
τυμπανοκρουσίες, χωρίς φωτογραφίες στην πόλη, χωρίς δελτία τύπου. Ήρθατε εσείς
τότε και μας είπατε ότι έχετε διαφορετική αντίληψη για την κοινωνική πολιτική από
μας. Στην προηγούμενη τετραετία όταν ο Δήμος, ασκώντας ένα δικαίωμά του που
έχει από τον κώδικα, να μοιράζει τρόφιμα σε ανήμπορες οικογένειες στην πόλη κάθε
Πάσχα και Χριστούγεννα, δεχόμασταν δριμύτατη κριτική από την κα Δήμαρχο, η
οποία μας έλεγε ότι αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου αλλά της εκκλησίας, δηλ. τα
500 δέματα περίπου που δίναμε Πάσχα ή Χριστούγεννα στις ανήμπορες οικογένειες,
και δεν τα δίναμε εμείς τα δίνανε τα Συνοικιακά Συμβούλια, αυτοί τα έπαιρναν από
εδώ και τα μοίραζαν στους κατοίκους των γειτονιών. Τώρα βέβαια αλλάξατε πολιτική
εσείς, εμείς είμαστε σταθεροί στις ιδέες μας και στην πολιτική μας και σ’ αυτά που
πρεσβεύουμε και σ’ αυτά που λέμε. Αυτά για την απάντηση σε ό,τι λεγόταν την
προηγούμενη τετραετία μέσα σ’ αυτή την αίθουσα και σε ότι είπατε εσείς πάλι σε
κείνη την συνεδρίαση. Δεν θέλω να κρίνω τις υπηρεσίες αυτές τι γνώσεις είχανε, έτσι
μας το παρουσιάζουνε το κείμενο, και δεν μπορεί να σταθεί διότι δεν έχει ούτε αρχή
ούτε μέση ούτε τέλος. Δημιουργήσατε ένα κοινωνικό ταμείο και τι είναι αυτό;
Παίρνουμε ρούχα, τρόφιμα, μέχρι και χρήματα και μάλιστα έχει ταμείο και η ΚΕΠΑ.
Δημιουργήσατε και εκεί κοινωνικό ταμείο για να μοιράζετε τα λεφτά στους
ανήμπορους; Και με ποιο δικαίωμα έγινε εκεί; Και πώς θα συνεργαστείτε για να
δώσετε χρήματα σε ανήμπορους πολίτες; Δεν μας λέτε πώς θα εισάγετε τα τρόφιμα
στο κοινωνικό ταμείο, στο κατάστημα που δημιουργήσατε; Πώς θα εισάγονται; Με
ποια βιβλία; Δεν αναφέρεται εδώ μέσα. Ένας νομικός σύμβουλος αυτό θα σας το
έλεγε, τα τρόφιμα, τα χρήματα, τα είδη, θα πρέπει να καταγράφονται σε βιβλία, να
υπάρχει διαφάνεια. Πώς θα βγαίνουν αυτά έξω; Ποιος θα τα διαχειρίζεται; Δεν
νομίζετε ότι αναλαμβάνετε μεγάλη ευθύνη; Δεν πρέπει να είναι μία διαπαραταξιακή
επιτροπή στο Δ.Σ.; Εκτός αν έχετε σκοπό να κτίσετε κανένα μαγαζάκι, να
καταγράψετε τους ανήμπορους πολίτες της πόλης και να τους δίνετε τρόφιμα και
ρούχα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γράφετε «εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης
προσφάτου χρήσεως» ενώ, δεν υπάρχει προσφάτου χρήσεως, είναι της τελευταίας
χρήσης. Ζητάτε από την εφορία να σας κάνει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπέβαλε
κάποιος φορολογική δήλωση; Δεν κάνουν οι εφορίες υπεύθυνες δηλώσεις κε
Χατζηαθανασίου. Ανοίγετε πάρα πολύ τον κύκλο εργασιών αυτού του κοινωνικού

ταμείου, θα με βρείτε σύμφωνο όμως σ’ αυτό, νομίζω ότι πρέπει να το περιορίσουμε.
Ζητάτε για τα ΑΜΕΑ απαλλαγή για δύο έτη. Από τι πράγμα απαλλαγή; Για τους
απόρους βιβλιάριο υγείας Πρόνοιας, απαλλαγή για ένα έτος. Τι είδους απαλλαγή; Δεν
καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Για τις χήρες και τους χήρους τρία ανήλικα τέκνα,
απαλλαγή. Εισάγεται και ένα νεολογισμό. Εγώ ήξερα ότι υπάρχουν πολύτεκνοι πάνω
από τέσσερα παιδιά ή και οι τρίτεκνοι που έγιναν τώρα πρόσφατα πολύτεκνοι αλλά
γιατί βάζετε και ένα πεθαμένο παιδί; Έχετε τίποτε στο μυαλό σας; Τρίτεκνοι,
πολύτεκνοι. Τι πρέπει να μετράτε; Πόσα πεθαμένα παιδιά έχει; Επειδή νομοτεχνικά
έχει πάρα πολλές ατέλειες, πάρτε τον πίσω, ας αναβληθεί, ας επεξεργαστεί ο νομικός
σύμβουλος του Δήμου, ας το κάνει κείμενο, γατί οι αποφάσεις κανονιστικού
περιεχομένου διασφαλίζουν πρώτα αυτόν που τον ψήφισε, και αυτόν που τον
εφαρμόζει. Επιτροπή που λέτε εσείς ή αυτήν που λέω εγώ οπωσδήποτε πρέπει να
υπάρχει αναλογικά από όλες τις παρατάξεις του Δ.Σ., για να έχουμε πλήρη διαφάνεια
και να μην μπορεί να μας πει κανένας τίποτε. Το κείμενο έχει ατέλειες νομοτεχνικά
και πρέπει να παρθεί και να δημοσιευθεί σ’ όλες τις εφημερίδες, αφού το ψηφίσουμε,
γιατί είναι νόμος ουσιαστικά του Δήμου, απόφαση κανονιστικού περιεχομένου και
να ξέρουν και οι πολίτες πως λειτουργούμε στο Δήμο.
Χατζηαθανασίου: Θα ξεκινήσω από μία άποψη, την οποία μονίμως την ακούω
εδώ και με ενοχλεί σαν πολίτη και άνθρωπο: «εκτός και πάμε να κάνουμε μαγαζάκι».
Επιτέλους κε Σκουμπόπουλε βγάλτε από το μυαλό σας αυτές τις πονηρές σκέψεις ότι
πάμε να κάνουμε μαγαζάκι. Λάθη μπορεί να κάνουμε, έχουμε όμως πρόθεση να τα
διορθώνουμε. Εγκαταλείψτε αυτή την φρασεολογία που εκθέτει τους άλλους. Ναι να
γίνει διαπαραταξιακή επιτροπή και να έχουμε και τη νομική κάλυψη του νομικού και
αυτό κυρίως για να αποδείξουμε ότι η πρόθεσή μας είναι να ακολουθήσουμε έναν
διαφανή δρόμο, ο οποίος δεν θα έχει υπόνοιες ότι πάμε να κάνουμε κατώι άλλο. Να
φύγει αυτή η υπόνοια από πάνω μας. Θέλουμε να λειτουργήσουμε όχι με την έννοια
της φιλανθρωπίας αλλά με την έννοια της αλληλεγγύης και της κοινωνικής
συμπαράστασης. Η λέξη φιλανθρωπία σ’ αυτούς τους συμπολίτες μας, δεν ταιριάζει.
Δεν ερχόμαστε να τους ελεήσουμε, αλλά να σταθούμε δίπλα τους. Και ασφαλώς και
τα φιλανθρωπικά σωματεία γνωρίζουμε και τα ενισχύσαμε για τη δράση τους, αυτό
δεν σημαίνει όμως ότι κανείς δεν μπορεί ή δεν πρέπει να κάνει αυτό που περνά από
το χέρι του για τους συμπολίτες μας. Αυτή την έννοια αποκομίζει κανείς από την όλη
δράση; Έρχεται να συμπληρώσει το κενό που υπάρχει από την κοινωνική φροντίδα.
Δεν στοχεύουμε σα άλλα κίνητρα και ασφαλώς δεν πρόκειται να ανταποδώσω με την
ίδια φρασεολογία και να πω αυτά που είπε ο κ. Σκουμπόπουλος. Απλώς θα του πω
να συμπαρασταθεί σ’ αυτή την προσπάθεια, μην ξεκινάτε με μία πολεμική η οποία
λέει « δεν θέλουμε να γίνει» , αυτό αποκομίζει ο κόσμος. Δέχομαι ότι δεν είναι αυτή
η πρόθεσή σας, η φρασεολογία σας όμως εκεί οδηγεί. Αλλάξτε την φρασεολογία σας
για να μην φαίνεται αλλιώς. Δεκτή λοιπόν η πρόταση για διακομματική επιτροπή και
ας ελεγχθεί και από τον νομικό σύμβουλο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσο δε για
τον κανονισμό και τα κριτήρια, τα περισσότερα αποτελούν νόμους του κράτους, δεν
φτιάξαμε δικούς μας νόμους. Αν ψάξετε στην Πρόνοια, στην Κοινωνική Υπηρεσία
του Δήμου, ισχύουν πραγματικά όλοι οι νόμοι.
Δήμαρχος: Είναι γνωστή η διαλλακτικότητα του αρμοδίου αντιδημάρχου,
αλλά κάποια πράγματα πρέπει να προχωρήσουν στο Δήμο και την ευθύνη για να τα
προχωρήσουμε καλώς ή κακώς την έχουμε εμείς. Είναι σαφές ότι δεν θα
συμφωνήσουμε ποτέ στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε διαφορές βασικές, στο τι
σημαίνει φιλανθρωπία και τι κοινωνική πολιτική. Δεν θα πείσει ο ένας τον άλλον
σήμερα γι’ αυτά τα πράγματα. Εμείς θεωρούμε ότι στην κοινωνική πολιτική έχει λόγο
το κράτος, έχουν λόγο οι Αυτοδιοικήσεις των δύο βαθμών. Από κει και πέρα η

φιλανθρωπία μπορεί να ασκείται και από σωματεία, συλλόγους κλπ. και οφείλουμε
με όλους αυτούς να συνεργαζόμαστε. Τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Μέχρι
όμως να ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία, την οποία προτείνει ο
συνάδελφος, και τα τρόφιμα θα έχουν σκουληκιάσει, και τα ρούχα θα έχουνε
σκοροφαγωθεί, και τα έπιπλα και τα ηλεκτρικά κλπ, που γίνεται μία ανακύκλωση
αγαθών μεταξύ των πολιτών εκεί σ’ αυτό τον χώρο, που κάποιοι κάτι το χρειάζονται,
ενώ άλλοι δεν το χρειάζονται και το αφήνουν εκεί. Μια σύγχρονη διαδικασία που
ισχύει σε Ευρωπαϊκά Κράτη και Δήμους, και που μπράβο και συγχαρητήρια δεν
θέλαμε, αλλά καλό είναι να υπάρχει και στον Δήμο μας. Δεν έχει σημασία ποιος το
έφτιαξε, αλλά ας το δούμε σαν ένα θετικό βήμα προς μία κατεύθυνση. Άποψή μου
είναι πως πρέπει να προχωρήσουμε διότι αυτή η δομή ήδη λειτουργεί και θα πρέπει
να λειτουργεί με συγκεκριμένους όρους. Πηγαίνει κάθε μέρα κόσμος εκεί πέρα, οι
άνθρωποι που είναι εκεί είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, θα πρέπει να ξέρουν τι
επιτέλους ισχύει και τι όχι, και πώς θα λειτουργήσουν. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να
μην τους αφήσουμε σ’ αυτή την αγωνία, να δώσουμε αυτό τον κανονισμό, ο οποίος
και σε διαβούλευση βγήκε και εσείς ήσασταν αυτός που λέγατε «μακάρι να έρθουνε
παρατηρήσεις», και κάποιες παρατηρήσεις στο Ιντερνέτ ήρθαν και ήταν δεκτές.
Πρέπει να προχωράμε τα θέματα του Δήμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι κάποιοι
θέλουν να κωλυσιεργούμε, δεν τους ονοματίζω, αλλά όποιος διοικεί έχει την ευθύνη
να προχωρά τα ζητήματα. Παρακαλώ να τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα.
Σκουμπόπουλος: Να προχωράνε τα θέματα του Δήμου και να λύνονται, να
είμαστε αποτελεσματικοί αλλά όχι μπακαλίστικα. Αυτό είναι μπακαλίστικο και δεν
θέλω να θίξω κανένα, τόσο γνώριζε όποιος το έφτιαξε, τόσο έγραψε. Γιατί έχουμε
δύο νομικούς συμβούλους; Για να το επεξεργαστούν. Πώς θα μας πείσετε κε
Χατζηαθανασίου ότι μέχρι τώρα δεν πήρατε χίλιες στολές; Πώς θα αποδείξετε αύριο
ότι δεν πήρατε εκατό τόνους ρύζι; Και πουλήθηκαν οι 50 και οι 50 μοιράστηκαν;
Αυτά θέλω να διασφαλίσω. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλοι. Η
φρασεολογία μου είναι μια χαρά, είναι λίγο δεικτική, καλό κάνει γιατί εσάς θέλω να
διασφαλίσω. Αναβάλλετε το θέμα για να το επεξεργαστεί η υπηρεσία, οι νομικοί. Δεν
χάθηκε ο κόσμος για 15 μέρες, ένα χρόνο το λειτουργείτε και δεν ξέρουμε τι κάνατε
ένα χρόνο. Ούτε πόσα δέματα μοιράσατε, ούτε από πού τα πήρατε. Τα μοίραζαν τα
Συνοικιακά Συμβούλια παλιά, αυτές ήταν σωστές διαδικασίες με νομιμότητα και
διαφάνεια ενώ εδώ δεν υπάρχει τίποτε, θολούρα, μπακάλικο.
Δήμαρχος: Έχουν αναφερθεί 3-4 φορές τα Συνοικιακά Συμβούλια, τα οποία,
ως γνωστόν, καταργήθηκαν από τον καινούριο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εάν
υπάρχει πρόταση με τι θα αντικατασταθούν αυτά τα Σ.Σ. που ήταν ένας εξαιρετικός
θεσμός συμμετοχικής διαδικασίας, εάν υπάρχει νόμιμη πρόταση, ας τεθεί εδώ πέρα,
και βεβαίως και να υλοποιηθεί.
Γ. Παπαστεργίου (νομικός σύμβουλος Δήμου): Εγώ δεν βλέπω πώς μπορώ να
πάρω έναν κανονισμό και να βάλω όρους. Δεν έχει νομικά θέματα να επεξεργαστώ,
ούτε αν μου δώσετε τον κανονισμό. Μπορώ εγώ να σκεφτώ πώς θα μπουν τα ρύζια;
Μπακάλη χρειάζεστε σαν τεχνικό σύμβουλο, διότι δεν πρόκειται για επεξεργασία
νομικών θεμάτων. Δεν μπορώ εγώ να πω ποιοι είναι οι άποροι, δεν μπορώ να βάλω
τους όρους. Νομίζω δεν μπορώ να προσφέρω τίποτε στο να δω ένα κείμενο, που δεν
μας δόθηκε εξ αρχής.
Δελαβερίδης: Επί της διαδικασίας. Μετά την τοποθέτησή του στην
πρωτομιλία του ο κ. Σκουμπόπουλος ζήτησε αναβολή.
Πρόεδρος: Δεν το έθεσε όμως κε Δελαβερίδη.

Δελαβερίδης: Αν δεν είναι πρόταση για αναβολή αυτό, τότε τι είναι; Αν
αναβληθεί το θέμα, τελειώνει η συζήτηση, αν δεν αναβληθεί να συνεχίσουμε τις
δευτερολογίες κλπ.
Πρόεδρος: Ποιοι συμφωνούν με την πρόταση του κ. Χ. Σκουμπόπουλου για
αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέματος;
Υπέρ της πρότασης αυτής ψήφισαν 7 σύμβουλοι:
Α. Δελαβερίδης, Χ. Σκουμπόπουλος, Β. Γιαννουλάκης, Ι. Ακριβόπουλος, Μ.
Σακαλής, Μ. Τσιαμήτρου-Καραχατζή, Ε. Γουναράς.
Κατά της πρότασης αυτής ψήφισαν 14 σύμβουλοι:
Μ. Σουμελίδης, Δ. Δάσκαλος, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Μιχαηλίδης, Π. Παυλίδης, Π.
Τσαπαρόπουλος, Σ. Μηλιόπουλος, Ν. Μωυσιάδης, Α. Τσιάρας, Ν. Τσιαμήτρος, Ν.
Μαυροκεφαλίδης, Μ. Τρανίδης, Α. Παπαστεργίου, Γ. Κάκαρης.
Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία συνεχίζεται η συζήτηση.
Χατζηαθανασίου: Κατ’ αρχήν ό,τι έρχεται και ό,τι φεύγει είναι τελείως
δωρεάν. Θα υπάρχει βιβλίο εσόδων και εξόδων όλων όσων έρχονται. Θα υπάρχει
υπάλληλος μαζί με εθελοντές, οι οποίοι θα κρατούν αυτά τα βιβλία. Άρα για να μην
είναι «μπακάλικο», όπου θα μπαινοβγαίνει οποιοσδήποτε χωρίς έλεγχο, γι’ αυτό
γίνεται αυτός ο κανονισμός και γι’ αυτό θα υπάρχουν αυτά τα βιβλία, για να ξέρουμε
τι μπαίνει και τι βγαίνει από το Κοινωνικό Ταμείο. Και μετά τις νομικές
διευκρινίσεις, ότι δεν έχει πραγματικά να προσθέσει τίποτα ο νομικός σύμβουλος, γι’
αυτό ψήφισα κατά της αναβολής, να προχωρήσει το θέμα γιατί οι κοινωνικές
υπηρεσίες είναι αρμόδιες να συντάξουν τον Κανονισμό. Είναι ένα πλήρες κείμενο και
συντάχθηκε μετά από πολύ κουβέντα και με τη Νομαρχία. Αυτό το Κοινωνικό
Ταμείο, έτσι όπως το φανταζόμαστε, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει την λειτουργία
του, αλλά με διακομματική επιτροπή.
Σκουμπόπουλος: Οι παρατηρήσεις που έκανα ήταν πολύ συγκεκριμένες.
Δεχθήκατε μόνο τη μία. Ενώ προφορικά ο κ. Χατζηαθανασίου δέχεται αυτά που λέω,
ότι για να υπάρχει διαφάνεια πρέπει να υπάρχει πρωτόκολλο εισαγωγής-εξαγωγής.
Πώς είναι τέλεια νομικά το κείμενο; Πώς ο νομικός σύμβουλος δεν μπορεί να γράψει
πέντε λέξεις ή ένας διοικητικός υπάλληλος; Τα εισερχόμενα δωρεάν αντικείμενα θα
καταγράφονται σε βιβλίο, θα εξέρχονται δωρεάν και θα γράφονται σε βιβλίο, θα
κόβεται διπλότυπο. Πέντε πράγματα δεν μπορεί ο νομικός σύμβουλος να γράψει; Η
κοινωνική λειτουργός που το επεξεργάστηκε δεν έχει διοικητικές γνώσεις και δεν
έκανε άρτιο κείμενο, γι’ αυτό λέω να το συντάξει ο νομικός. Εσείς όμως και στα απλά
πνίγεστε, γιατί έχετε εγωισμό, έχετε αλαζονεία, δεν θέλετε να δεχθείτε λύσεις σωστές
που θα σας διασφαλίζουν. Αν δεν γίνουν δεκτές όλες οι παρατηρήσεις μου, δεν
ψηφίζουμε αυτόν τον κανονισμό.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο σύμβουλος Α. Δελαβερίδης.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Χατζηαθανασίου: Δεν κατάλαβα ποιος είναι ο λόγος να συνεδριάζουμε αν το
κείμενο που έρχεται και εισηγείται κάποιος, είναι αυτούσιο, τέλειο και δεν χρειάζεται
διορθώσεις. Δεκτές οι παρατηρήσεις, αλλά να ενσωματωθούν στο κείμενο, πλην της
παροχής νομικών συμβουλών. Δήλωσε ο νομικός σύμβουλος ότι δεν έχει τίποτε να
παρατηρήσει. Σε δουλειά να βρισκόμαστε; Ενσωματώνουμε όλες αυτές τις
παρατηρήσεις σ’ αυτό το κείμενο με τα βιβλία που θα τηρούνται και θα υπάρξει
διαπαραταξιακή επιτροπή που θα ελέγχει τα βιβλία. Προτείνω να αποτελείται από
τρία άτομα, ένα από κάθε παράταξη, με τους αναπληρωτές τους.
Το Δ.Σ., μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 11-6-2009 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Τ. Χατζηαθανασίου.

2.- Την αριθ. 310/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
3.- Την αναγκαιότητα λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου στον Δήμο Βέροιας.
4.- Τις απόψεις και προτάσεις της Δημάρχου και του δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
5.- Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 93 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου
Βέροιας, ο οποίος έχει ως εξής:

Διοικητική διάρθρωση και στελέχωση του κοινωνικού ταμείου
Το κοινωνικό ταμείο αποτελεί «πρόγραμμα» του τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής και Αλληλεγγύης και θα λειτουργήσει στο πλαίσιο
του γραφείου εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με τα
γραφεία:
 κοινωνικής προστασίας
 συμβουλευτικής υπηρεσίας
 ευπαθών ομάδων και υποδοχής μεταναστών
 διευκόλυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες
Θα στελεχωθεί από διοικητικό υπάλληλο του γραφείου.
Και θα υποστηριχθεί από εθελοντές του δικτύου εθελοντών που έχει συσταθεί με
την υποστήριξη του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης .
Τα έσοδά του θα προέρχονται από προσφορές ιδιωτών αλλά και εταιριών επιχειρήσεων κ.λ.π. σε είδη και σε χρήματα.
- Οι εισροές σε χρήματα θα παρακολουθούνται από την κίνηση του Τραπεζικού
λογαριασμού με ευθύνη του λογιστηρίου της ΚΕΠΑ
- Οι εκροές σε χρήματα θα γίνονται βάση πρότασης του κοινωνικού λειτουργού,
λόγω αρμοδιότητας , ο οποίος θα συντάσσει σχετική έκθεση Κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης.
- Για τις εισροές και εκροές σε είδη θα τηρείται σχετικό βιβλίο όπου θα
καταγράφονται με σαφήνεια για τις εισροές η ημερομηνία , το είδος , η ποσότητα , ο
χορηγός και ο παραλαβών και για τις εκροές η ημερομηνία , το είδος , η ποσότητα ,
ο βοηθούμενος , ο λόγος για τον οποίο αιτείται την βοήθεια και ο υπεύθυνος για την
παράδοση της βοήθειας από πλευράς κοινωνικού ταμείου .
Για την καταγραφή και την τήρηση των στοιχείων τους σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων θα τηρούνται οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
(υπογραφή δήλωσης ότι συναινούν).
Οι κοινωνικές έρευνες και γενικότερα η διαπίστωση και η αξιολόγηση των
αναγκών των εξυπηρετουμένων του προγράμματος θα πραγματοποιούνται από

ειδικευμένο επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικής
Πολιτικής,
ο
οποίος
θα
υποβάλλει
σχετική
εισηγητική
έκθεση
«κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και αναγκών».
Η θεώρηση της σκοπιμότητας και η έγκριση της βοήθειας είτε σε χρήματα
θα γίνεται από πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από:
 Τον εκάστοτε υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής.
 Δύο εκπροσώπους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.
 Τον Δ/ντή της αρμόδιας διεύθυνσης.
 Τον Κοινωνικό Λειτουργό που συνέταξε την αίτηση.
Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να τηρούν το απόρρητο
αυστηρά για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων των
εξυπηρετουμένων από το Κοινωνικό Ταμείο
Για την κάλυψη πάγιων ή μακρόχρονων αναγκών ατόμων με σοβαρές
αναπηρίες και οικονομική αδυναμία που απορρέει από τη νόσο ή άλλη μακρόχρονη
δυσχέρεια - αδυναμία προτείνεται η έκδοση κάρτας οικονομικής αδυναμίας με
διάρκεια ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης και σε ανίατα χρόνια νοσήματα
ανάλογα με την περίπτωση.

Δράσεις προγράμματος
Συγκέντρωση ειδών (τρόφιμα ρούχα παιχνίδια , έπιπλα και γενικά είδη
οικοσκευής ) από προσφορές πολιτών .
Συγκέντρωση χρημάτων από προσφορές πολιτών, σε ειδικό λογαριασμό με
αριθμό 17161426 Τράπεζα Κύπρου που ανοίχτηκε γι αυτό το σκοπό με ευθύνη της
ΚΕΠΑ .
 Οικονομική ενίσχυση απόρων πολιτών κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση
έκτακτων καταστάσεων από τον κωδικό δαπάνες πρόνοιας και το λογαριασμό
που έχει ανοιχθεί με ευθύνη της ΚΕΠΑ γι αυτό το σκοπό.
 Παροχή ειδών διατροφής σε άπορες οικογένειες κατά τις εορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 Παροχή ειδών διατροφής, υγιεινής και καθαριότητας, ένδυσης και οικιακού
εξοπλισμού σε άπορους, σε τακτική βάση(κατόχους της ειδικής κάρτας)που
εξασφαλίζονται από προσφορές πολιτών και επιχειρήσεων.
 Διοργάνωση bazaar και εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την
εξασφάλιση πόρων για το κοινωνικό ταμείο.

 Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ανάπτυξη έμπρακτων πρωτοβουλιών
κοινωνικής αλληλεγγύης στις σχολικές κοινότητες και τους συλλογικούς
φορείς.
 Διοργάνωση ψυχαγωγικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων για ευπαθείς
ομάδες «τράπεζες αγάπης» .
Το Κοινωνικό Ταμείο θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με κάθε σωματείο
που έχει συναφή δραστηριότητα.

Ευπαθείς ομάδες που χρήζουν υποστήριξης και κριτήρια ένταξης
στις δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου
Βασική προϋπόθεση ένταξης στις δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου είναι η ιδιότητα
του κατοίκου Βέροιας που αποδεικνύεται από πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΔΕΥΑΒ.

 α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας
67% και εισόδημα μέχρι 10.500 € που ανήκουν στις παρακάτω
κατηγορίες:
1. Άτομα με Νοητική Υστέρηση
2. Νεφροπαθείς
3. Τυφλοί
4. Τετραπληγικοί
5. Παραπληγικοί (Σπαστική Παραπληγία, Παραπληγία, Ημιπληγία)
6. Καρκινοπαθείς
7. Ακρωτηριασμένοι (άνω ή κάτω άκρα)
8. Με σκλήρυνση κατά πλάκας
9. Με Altzheimer
10.Ψυχασθενείς
(ψυχωσική συνδρομή, σχιζοφρένεια, Ν.Δ.Φ. διαταραχή, Ψ.Ν. διαταραχή)
Δικαιολογητικά :
Για τα ΑΜΕΑ πού ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν
οικογενειακό εισοδήματος μέχρι €10.500 απαιτούνται:
α) Αίτηση την οποία θα προμηθεύονται από το αρμόδιο γραφείο
β) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους
δ) Έντυπο Ε9 Φορολογικής Δήλωσης
ε) Αστυνομική Ταυτότητα
στ) Απόδειξη Λογαριασμού της ΔΕΗ για την οικία που διαμένουν.
Για τους γονείς με τέκνα ΑΜΕΑ προτείνονται τα δικαιολογητικά των
ανωτέρω παραγράφων, με πρόσθετο δικαιολογητικό Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι διαμένουν μαζί με
το τέκνο ΑΜΕΑ και είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του .

Διευκρίνιση :
Σε περίπτωση κατά την οποία ενήλικο άτομο ΑΜΕΑ φιλοξενείται από άλλο
πρόσωπο (συγγενή ή φίλο) , το άλλο πρόσωπο αιτείται τη βοήθεια εξαιτίας του
ΑΜΕΑ που φιλοξενεί, τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει εκτός από τα
δικαιολογητικά του ΑΜΕΑ που φιλοξενεί και δικά του δικαιολογητικά όπως :
α) Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους
β) Έντυπο Ε9 Φορολογικής Δήλωσης
γ) Αστυνομική Ταυτότητα

 β) Άποροι με Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας - Απορίας
Προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της απορίας είναι:
να διαθέτουν Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Απορίας σε ισχύ (θεωρημένο για το
τρέχον έτος )
σημείωση: Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας – Απορίας φέρουν άτομα που έχουν ελάχιστο
όριο εισοδήματος (κάτω από το όριο της φτώχειας)
Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση την οποία θα προμηθεύονται από το αρμόδιο γραφείο
β) Βιβλιάριο Υγείας και Πρόνοιας - Απορίας σε ισχύ(θεωρημένο πρόσφατα)
ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση
γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους μέχρι
5.000€
δ) Αστυνομική Ταυτότητα
Παρατήρηση 1η :
Σε περίπτωση που δεν κάνουν Φορολογική Δήλωση και δεν έχουν περιουσιακά
στοιχεία οφείλουν να προσκομίσουν πέραν της δήλωσής τους , βεβαίωση από την
Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ότι δεν κάνουν Φορολογική Δήλωση και ότι δεν έχουν κανένα
περιουσιακό στοιχείο.
Παρατήρηση 2η :
Σε περίπτωση κατά την οποία άπορος φιλοξενείται από άλλο πρόσωπο(συγγενή ή
φίλο ) και το άλλο πρόσωπο αιτείται τη βοήθεια εξαιτίας του απόρου που φιλοξενεί
τότε το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να προσκομίσει εκτός από τα δικαιολογητικά του
απόρου που φιλοξενεί και δικά του δικαιολογητικά όπως :
α) Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης του προηγούμενου έτους μέχρι 10.500€
β) Έντυπο Ε9 Φορολογικής Δήλωσης
γ) Αστυνομική Ταυτότητα
δ) Απόδειξη Λογαριασμού της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για την οικία που διαμένουν μαζί με τον
ΑΜΕΑ

 γ) Μεμονωμένοι άνεργοι και οικογένειες που βρίσκονται σε
οικονομική κρίση (άνεργοι και οι δύο σύζυγοι)
Για τους μεμονωμένους ανέργους και οικογένειες που βρίσκονται σε οικονομική
κρίση οι προϋποθέσεις είναι:
α) Η ηλικία τους να μην ξεπερνά τα 65 έτη
β) Στο έντυπο Ε9 να αναφέρεται μόνο η κύρια κατοικία

γ) Ο άνεργος να είναι μόνος του, χωρίς οικογένεια και χωρίς άλλα περιουσιακά
στοιχεία ή εισοδήματα που να υπερβαίνουν το εκάστοτε «όριο φτώχειας» όπως αυτό
ορίζεται επισήμως, την χρονική στιγμή που υποβάλλει το αίτημα για βοήθεια
δ) Στην περίπτωση της οικογένειας και οι δύο σύζυγοι να είναι άνεργοι χωρίς άλλα
περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα άνω των 5000€
Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση την οποία και θα προμηθεύονται από το αρμόδιο γραφείο
β) Κάρτα Ανεργίας του μεμονωμένου ανέργου ή και των δύο συζύγων στην
περίπτωση της οικογένειας
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
δ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους του
μεμονωμένου ανέργου ή και των δύο συζύγων στην περίπτωση της οικογένειας
ε) Έντυπο Ε9, φορολογικής δήλωσης και του μεμονωμένου ανέργου ή και των δύο
συζύγων στην περίπτωση της οικογένειας
ζ) Αστυνομική Ταυτότητα
η)Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και αναγκών
(συμπληρώνεται από νόμιμη Κοινωνική Υπηρεσία)

 δ)Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
Οι προϋποθέσεις για τους Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών είναι:
- Να είναι μόνες μητέρες ή πατέρες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τέκνου εκτός
γάμου.
- Να είναι διαζευγμένοι ή να βρίσκονται σε διάσταση και να έχουν αναλάβει την
φροντίδα των παιδιών.
Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση την οποία θα προμηθεύονται από το αρμόδια γραφείο
β)Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
γ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους μέχρι
5000€
δ)Έντυπο Ε9 Φορολογικής Δήλωσης μόνο με κύρια κατοικία
ε)Αστυνομική Ταυτότητα
στ)Διαζευκτήριο ή προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα ή ένορκη βεβαίωση από
Πρωτοδικείο που πιστοποιούν τη διάσταση και ρυθμίζουν την επιμέλεια των
παιδιών

 ε) Πολύτεκνοι :
οι προϋποθέσεις για την πολυτεκνία είναι:
α) Οικογένειες τετράτεκνες και πάνω, με ανήλικα τα τέσσερα τέκνα
β) Οικογένειες πρώην πολύτεκνες με τρία τουλάχιστον τέκνα ανήλικα εν ζωή.
γ) Χήρες και χήροι με τρία τέκνα ανήλικα
Δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση την οποία και θα προμηθεύονται από το αρμόδιο γραφείο

β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως
γ) Βεβαίωση του Συλλόγου Πολυτέκνων
δ) Αστυνομική Ταυτότητα
ε) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους μέχρι
10.500€
στ)Έντυπο Ε9 Φορολογικής Δήλωσης μόνο με κύρια κατοικία
Για τις χήρες ή χήρους με τρία τέκνα ανήλικα που θα θεωρούνται ως πολύτεκνοι
οι προϋποθέσεις είναι:
α) Να είναι χήρες ή χήροι και να μην έχουν παντρευτεί εκ νέου
β) Το οικογενειακό τους εισόδημα να μην ξεπερνάει το όριο των 10.500€
γ) Στο έντυπο Ε9 της φορολογικής δήλωσης να αναφέρεται μόνο η κύρια κατοικία
Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση την οποία θα προμηθεύονται από το αρμόδιο γραφείο
β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
δ) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικής Δήλωσης προηγούμενου έτους μέχρι
10.500€
ε) Έντυπο Ε9 της φορολογικής Δήλωσης μόνο με κύρια κατοικία
δ) Αστυνομική Ταυτότητα
Διευκρίνιση :
Σε περίπτωση που δεν κάνουν Φορολογική Δήλωση και δεν έχουν περιουσιακά
στοιχεία οφείλουν να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από
την Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ότι δεν κάνουν Φορολογική Δήλωση και ότι δεν έχουν κανένα
περιουσιακό στοιχείο.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ
Α) ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Για τα ΑΜΕΑ η διάρκεια της κάρτας οικονομικής αδυναμίας είναι για δυο έτη και
επανεξέταση, με δυνατότητα παράτασης και για περισσότερα έτη όταν δεν
αναμένεται βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών (υγείας, οικονομικών).
Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Για τους απόρους με Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας η διάρκεια της κάρτας οικονομικής
αδυναμίας είναι για ένα έτος και επανεξέταση σύμφωνα με την ισχύ του βιβλιαρίου.
Γ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για τους ανέργους σε έκτακτες περιπτώσεις οικονομικής κρίσης της οικογένειας η
διάρκεια της κάρτας οικονομικής αδυναμίας είναι για ένα έτος και επανεξέταση.
Δ)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών η διάρκεια της κάρτας οικονομικής
αδυναμίας είναι ετήσια και ανά έτος να γίνεται επανεξέταση της οικογενειακής και
της οικονομικής τους κατάστασης.
Ε) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Για τους πολύτεκνους η διάρκεια της κάρτας οικονομικής αδυναμίας είναι για:
α) Οικογένειες τετράτεκνες και πάνω, για όσο είναι ανήλικα και τα τέσσερα τέκνα
και

β) Οικογένειες πρώην πολύτεκνες με τρία τουλάχιστον τέκνα ανήλικα εν ζωή για όσο
είναι ανήλικα και τα τρία .
ΣΤ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΗΡΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΧΗΡΟΥΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΑΝΗΛΙΚΑ
Για τις χήρες ή χήρους με τρία τέκνα ανήλικα η διάρκεια της κάρτας οικονομικής
αδυναμίας είναι ετήσια και ανά έτος να γίνεται επανεξέταση της οικογενειακής και
της οικονομικής τους κατάστασης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ TH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η κοινωνική έρευνα προτείνεται να ενεργοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις
έκτακτης οικονομικής αδυναμίας και κρίσης καθώς και για όσες περιπτώσεις
κρίνεται ότι είναι αναγκαίος ο επιτόπιος έλεγχος από την Κοινωνική Υπηρεσία για
εξακρίβωση των υφιστάμενων συνθηκών .
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 366 / 2009
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.
Δ.
Τ.
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Π.
Σ.
Ν.
Α.
Α.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.
Ν.
Μ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Γ.

Σ.
Σ.
Η.

Σουμελίδης
Δάσκαλος
Χατζηαθανασίου
Μιχαηλίδης
Παυλίδης
Μηλιόπουλος
Μωυσιάδης
Δελαβερίδης
Τσιάρας
Τσιαμήτρος
Μαυροκεφαλίδης
Τρανίδης
Κάκαρης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Διαμαντής
Κρομμύδας
Σοφιανίδης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ
-

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31/8/2009
Η Δήμαρχος

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Χ.
Β.
Ι.
Ε.
Μ.
Μ.
Ε.
Γ.

Σκουμπόπουλος
Γιαννουλάκης
Ακριβόπουλος
Σοφιανίδης
Σακαλής
Τσιαμήτρου-Καραχατζή
Γουναράς
Ορφανίδης

