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Περίληψη
Σύσταση ομάδας εθελοντών με την επωνυμία
«Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Βέροιας».
Σήμερα 1 Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 27-52016 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β.
Παπαδόπουλος,
5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης,
7)Δ.Τραπεζανλής, 8)Σ.Διαμάντης, 9)Γ.Σοφιανίδης, 10) Ν.
Μωυσιάδης, 11) Β.Λυκοστράτης, 12)Μ. Παπαϊωάννου,
13)Ι.Χειμώνας,
14)Λ.Ακριβόπουλος,
15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21)Ι.Κυρατλίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Α. Καγκελίδης,
25)Γ.Γουλτίδης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Σ.Ελευθεριάδου,
28)Ν.Μπέκης,
29)Π.Παπαδίνα,
30)Α.Αποστολόπουλος,
31)Α.Μαρκούλης, 32)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Χ.
Κούτρας,
Θ.
Κορωνάς,
Π.Τσαπαρόπουλος, Γ. Κάκαρης,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ζ.Πατσίκας,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης, Σ.
Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α.
Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 301/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Τσιαμήτρος και αποχώρησαν οι κ.κ.
Η.Τσιφλίδης, Θ.Αγγελίνας
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 305/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Αγγελίνας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 307/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Γ.Γουλτίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 310/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μαυροκεφαλίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 312/2016 απόφασης αποχώρησε η κ. Σ.Ελευθεριάδου και προσήλθε ο κ.
Ν.Μαυροκεφαλίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 313/2016 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 314/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Τ.Χατζηαθανασίου,
Μ.Παπαϊωάννου.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της Σύσταση
ομάδας εθελοντών. Το θέμα έρχεται ως έκτακτο γιατί υπάρχει πίεση τόσο από την αστυνομία, όσο
και από το στρατόπεδο, να συσταθεί αυτή η ομάδα εθελοντών κοινωνικής πολιτικής.
Απλά να πω στους δημοτικούς συμβούλους ότι η απόφαση που είχαμε πάρει για
δημιουργία γραφείου προσέκρουσε στην Αποκεντρωμένη η οποία μας ακύρωσε την απόφαση
λόγω του ότι στον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας δεν φαίνεται τέτοιο γραφείο, άρα πρώτα θα
πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός και μετά να γίνει γραφείο.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει, υπάρχει πίεση να συσταθεί αυτή η ομάδα
εθελοντών και γι’ αυτό έρχεται το θέμα σαν έκτακτο.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση του θέματος αυτού
ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.
Στη συνέχεια, αφού συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 27-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Οι αρχές του Εθελοντισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων
σε κάθε Δήμο σύμφωνα με την παρ. 3γ του άρθρου 214 του Ν. 3463/2006 : «……
γ. αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας , ο θεσμός Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές
του Εθελοντισμού.»
Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ 1606/Β΄/13-7-2011) το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής & Ισότητας Φύλων «Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.»
Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση
του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την
έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με την φιλανθρωπία , όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική
εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούρια αρετή και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Όσο
όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες , ο εθελοντισμός συνεχίζει να
εμπνέει περισσότερο , ειδικά τη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός.
Σκοπός της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι η παροχή μέσω των μελών
της, υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας , όπως :
Σκοπός της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι η παροχή μέσω των μελών
της, υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας , όπως :
- παροχή υπηρεσιών που θα αφορούν τη στήριξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών του Κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων
- Ψυχολογική Υποστήριξη
- Παροχή ιατρικών συμβουλών / υπηρεσιών
- Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (βοήθεια σε πληγέντες , άστεγους ,
άπορους, χρόνια πάσχοντες κλπ.)
- Παροχή υπηρεσιών σε άλλες Κοινωνικές δομές του Δήμου (Κοινωνικό Φροντιστήριο,
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Ιατρείο κλπ).
- Αντιμετώπιση κρίσεων και διάφορων έκτακτων γεγονότων - άμβλυνση της φτώχειας και
άλλων κοινωνικών προβλημάτων.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι είναι δημότες του Δήμου και
επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση , έπειτα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα κάνει ο Δήμος.
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Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής δήμου
Βέροιας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
(κατόπιν εγκρίσεως του δημοτικού συμβουλίου) και θα γίνεται συνεχής ενημέρωσή του.
Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει:
Τη σύσταση ομάδας Εθελοντών με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής
Πολιτικής Δήμου Βέροιας»
- Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου
Βέροιας επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση , έπειτα από σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιευτεί
από το Δήμο Βέροιας .
Σκοπός της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι η παροχή μέσω των μελών
της, υπηρεσιών στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας , όπως :
- παροχή υπηρεσιών που θα αφορούν τη στήριξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών του Κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων
- Ψυχολογική Υποστήριξη
- Παροχή ιατρικών συμβουλών / υπηρεσιών
- Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (βοήθεια σε πληγέντες, άστεγους,
άπορους, χρόνια πάσχοντες κλπ.)
- Παροχή υπηρεσιών σε άλλες Κοινωνικές δομές του Δήμου (Κοινωνικό Φροντιστήριο,
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Ιατρείο κλπ).
- Αντιμετώπιση κρίσεων και διάφορων έκτακτων γεγονότων - άμβλυνση της φτώχειας και
άλλων κοινωνικών προβλημάτων.
Έδρα της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι τα διοικητικά όρια του
Δήμου Βέροιας.
Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου
Βέροιας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής
(κατόπιν εγκρίσεως του δημοτικού συμβουλίου) και θα γίνεται συνεχής ενημέρωσή του.
Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα
διαθέτει την επίτευξη των στόχων της ομάδας Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Μπέκης: Να πω πολύ σύντομα ότι είμαστε υπέρ του εθελοντισμού όταν αυτός δεν
συγκαλύπτει, αντίθετα αποκαλύπτει τις ελλείψεις, την αναλγησία και τα προβλήματα που
δημιουργεί η κεντρική εξουσία, ιδιαίτερα στα χρόνια που ζούμε, στους πολίτες και μαζί καθορίζει
ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να καλλιεργήσει συνείδηση του αγώνα και της αντίστασης για να
αλλάξουν τα πράγματα.
Σε αυτό το πνεύμα είχαμε ψηφίσει και μια πρόταση που είχε υπάρξει πριν από μερικούς
μήνες, για τη δημιουργία μητρώου εθελοντών. Με αυτή τη λογική θα ψηφίσουμε και αυτό.
Θέλουμε να πούμε ότι η σύσταση αυτή των εθελοντών του δήμου δεν σημαίνει ότι αποκλείονται
όλες οι άλλες ομάδες, συλλογικότητες, φορείς, ίσως κόμματα, από την οποιαδήποτε εθελοντική
προσφορά ή την οποιαδήποτε εθελοντική τους συμμετοχή στις δράσεις που οι ίδιοι
προγραμματίζουν.
Πιστεύω ότι αυτό είναι μια μορφή πιστοποίησης με την ανάληψη ευθύνης του δήμου για
όσους και όσες έχει αναγνωρίσει ως εθελοντές. Γιατί να πούμε ότι ειδικά στο ευαίσθητο θέμα του
προσφυγικού, έχουν γίνει και πολλά λάθη και έχουν γίνει και πολλές κινήσεις από μεμονωμένες
ομάδες εθελοντών που σε τελική ανάλυση βλάψανε τα συμφέροντα των προσφύγων, δεν τα
ευνόησαν ή τα προστάτεψαν.
Το ψηφίζουμε με αυτή την επισήμανση, ότι είναι μια ομάδα εθελοντών που πιστοποιεί ο
δήμος ή παίρνει την ευθύνη ο δήμος. Παράλληλα έχει κάθε πολίτης τη δυνατότητα να προσφέρει
την οποιαδήποτε αλληλεγγύη, εθελοντική εργασία και οτιδήποτε σχετικό.
Μαρκούλης: Εμείς επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί στο Δ.Σ. γι’ αυτά τα θέματα.
Βέβαια να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος που διανύουμε είναι ύποπτη και εκ του λόγου
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ότι από το 2009 και μετέπειτα και παλιότερα χρησιμοποιούσε τον εθελοντισμό προκειμένου να
συμπιέσει και άλλο τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Βέβαια εδώ νομίζουμε ότι και στην παρούσα φάση ο εθελοντισμός έτσι όπως φέρεται, σαν
ιδέα δεν πάσχει, πάσχει γιατί χρησιμοποιείται από το σύστημα και έχουμε πει ότι και οι έξυπνοι
άνθρωποι όταν χρησιμοποιούνται για να υπηρετήσουν κακούς σκοπούς του συστήματος πλέον
δεν είναι έξυπνοι, δεν είναι χρήσιμοι.
Νομίζω ότι επί αυτού του θέματος υπάρχει το γενικότερο ζήτημα που απασχολεί τους
εργαζόμενους αναφορικά με τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα, φρονούμε ότι η
συγκεκριμένη δράση μόνο ζημία μπορεί να φέρει σε αυτά τα δικαιώματα και ως εκ τούτου θα
απέχω από την ψηφοφορία.
Μελιόπουλος: Το θέμα του δικτύου που θέλει να στήσει ο δήμος είναι σοβαρό είτε όπως
το ιεραρχείτε εσείς με τις δικές σας θέσεις, είτε όπως το ιεραρχούμε εμείς με τις δικές μας θέσεις.
Κατ’ επέκταση το θέμα δεν έπρεπε να έρθει ως έκτακτο και λόγοι τους οποίους επικαλείστε
θεωρούμε ότι αποτελούν δικαιολογία κατ’ εμένα. Το φέρνετε ως έκτακτο όπως και άλλα θέματα
για να μην γίνει η συζήτηση που αρμόζει στο θέμα.
Επί της ουσίας, ανάμεσα στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα, υπάρχει διάθεση
προσφοράς στο συνάνθρωπο, το γνωρίζουμε όλοι. Η αλληλεγγύη που θέλουν όλοι να δείξουν στο
διπλανό τους.
Αυτήν τη διάθεση η αστική τάξη, οι κυβερνήσεις, την εκμεταλλεύονται μέσα από τον
εθελοντισμό που πάνε να στήσουν σύμφωνα με τις επιταγές της Ε.Ε., σύμφωνα με τις επιταγές
των επιχειρήσεων, του κεφαλαίου κατ’ επέκταση. Ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτό που πάει να
στηθεί και στον δήμο.
Θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι στοχεύσεις του: Να καταργηθούν ακόμα και αυτές οι
υποτυπώδεις δημόσιες οι δημοτικές δομές που προσφέρουν μια ανάσα στα λαϊκά στρώματα και
να αντικατασταθούν με εθελοντικές, ώστε να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός κι ο
δημοτικός από το κόστος της παροχής αυτών των υπηρεσιών. Να διευρυνθεί η ανασφάλιστη και
απλήρωτη εργασία. Και ένα τρίτο κλείνοντας, άμεση στόχευση στη συνείδηση των εργαζόμενων
των λαϊκών στρωμάτων ώστε να αποκρύπτεται ποιοι είναι οι ένοχοι, στο τσάκισμα της ζωής τους
που το γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι και με αυτό τον τρόπο να καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι, με
την εθελοντική εργασία ότι θα λύσουν τα προβλήματα της ζωής τους.
Δε θα σας απασχολήσω άλλο, ξέρουμε τι θα ψηφίσει ο καθένας. Κλείνοντας να πω ότι ο
μόνος εθελοντισμός που ταιριάζει στα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων δεν είναι ο
εθελοντισμός που προκρίνει η Ε.Ε., η κυβέρνηση κι οι δήμοι, αλλά η συμμετοχή στην οργάνωση
της ταξικής αλληλεγγύης, στην προσφορά ανάμεσα στους εργαζομένους και ανάμεσα στα λαϊκά
στρώματα, στην οργάνωση της πάλης για την αλλαγή των συσχετισμών στο εργατικό και λαϊκό
κίνημα, στην συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα, μέσα από την κοινωνική συμμαχία ανάμεσα σε
εργάτες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, για την αγωνιστική διεκδίκηση όλων όσων μας
αξίζουν σήμερα στον 21ο αιώνα.
Τέλος στη συμμετοχή για την κατάργηση και οριστική λύση της εκμετάλλευσης
ανθρώπων από άνθρωπο.
Πρόεδρος: Να πω κ.Μελιόπουλε ότι κανείς δεν στέρησε από κανένα το δικαίωμα για ένα
θέμα που είναι πολύ γνωστό, για τον εθελοντισμό, για τους πρόσφυγες, κανείς δεν στέρησε το
δικαίωμα να πάρει το λόγο και να αναπτύξει τις απόψεις του. Άρα ο ισχυρισμός ότι το φέρνουμε
το θέμα σαν έκτακτο για να στερήσουμε από κάποιους το δικαίωμα αυτό δεν ευσταθεί.
Δήμαρχος: Πρόεδρε θα πω και εγώ το ίδιο με διαφορετικά λόγια, το θέμα έχει συζητηθεί
και έχει εξαντληθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση. Άρα ο κ.Μελιόπουλος ήταν απών οπότε
δικαιολογείται ή ήταν ωσεί παρών, άρα δεν δικαιολογείται.
Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να το φέρουμε ως έκτακτο για ένα θέμα που έχει συζητηθεί
και έχει εξαντληθεί, να είμαστε προσεχτικοί όταν λέμε κάποια λόγια εδώ μέσα.
Μελιόπουλος: Απλά θέλω να πω, μια παράκληση από τη μεριά σας Δήμαρχε. Είπατε στην
αρχή ότι λόγω της απευθείας μετάδοσης από το internet να προσέχουμε τι λέμε. Εσείς είστε ο
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πρώτος που δεν το προσέχετε και για λόγους εντυπωσιασμού λέτε αυτά που είπατε σε
προηγούμενη τοποθέτηση.
Δήμαρχος: κ.Μελιόπουλε ήσαστε παρών όταν συζητήθηκε το θέμα; Ναι ή όχι; Να
ξέρουμε τι μας γίνεται, γιατί λόγια εντυπωσιασμού δεν λέμε εδώ.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος.
Ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης απείχε από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 27-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας Θεόφιλου
Κορωνά.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 214 του Ν.3463/2006.
Αποφασίζει
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει τη σύσταση ομάδας εθελοντών με την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Βέροιας, οι
οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης που θα δημοσιευτεί από το Δήμο
Βέροιας.
Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, μέσω των μελών της, υπηρεσιών στον
τομέα της Κοινωνικής Προστασίας, όπως αναφέρονται ενδεικτικά κάτωθι:
- παροχή υπηρεσιών που θα αφορούν τη στήριξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση των
έκτακτων αναγκών του Κέντρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων
- Ψυχολογική Υποστήριξη
- Παροχή ιατρικών συμβουλών / υπηρεσιών
- Υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (βοήθεια σε πληγέντες , άστεγους , άπορους,
χρόνια πάσχοντες κλπ.)
- Παροχή υπηρεσιών σε άλλες Κοινωνικές δομές του Δήμου (Κοινωνικό Φροντιστήριο,
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δημοτικό Ιατρείο κλπ).
- Αντιμετώπιση κρίσεων και διάφορων έκτακτων γεγονότων - άμβλυνση της φτώχειας και άλλων
κοινωνικών προβλημάτων .
Έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Βέροιας.
Γ) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Βέροιας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης για τις περαιτέρω
ενέργειες.

ΑΔΑ: 6ΗΓ1Ω9Ο-ΥΥΥ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 302 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Χ.

Δ.
Δ.
Σ.
Γ.
Ν.
Β.
Μ.
Ι.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Α.
Γ.
Σ.
Η.
Ν.
Π.
Α.
Γ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Ελευθεριάδου
Τσιφλίδης
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Μελιόπουλος

Ι.
Ι.
Ν.

Κεχαΐδης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 7-6-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

