ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 24/2016 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 588/2016
Πεξίιεςε
Δπηθύξσζε
ηνπ
Μεηξώνπ
Δζεινληώλ
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Βέξνηαο.
ήκεξα 31 Οκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο, Μεηξνπόιεσο 46, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 27-10-2016 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο
πκβνύινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ & Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ηνπο Δθπξνζώπνπο Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ
επί ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 31 κέιε:
Παρόνηες
1) Α. Λαδαξίδεο, 2) Θ. Αγγειίλαο, 3) Σ. Υαηδεαζαλαζίνπ, 4) Β.
Παπαδόπνπινο,
5)Α.ηδεξόπνπινο,
6)Γ.Κνπινπξηώηεο,
7)Γ.Σξαπεδαλιήο,
8)
Θ.
Κνξσλάο,
9).Γηακάληεο,
10)Γ.νθηαλίδεο, 11) Ν. Μσπζηάδεο, 12) Β.Λπθνζηξάηεο, 13) Γ.
Κάθαξεο,
14)Μ.
Παπατσάλλνπ,
15)Η.Υεηκώλαο,
16)Λ.Αθξηβόπνπινο, 17).Αζιάλνγινπ, 18) Ν. Μαπξνθεθαιίδεο,
19)Α.ηαθαβάξαο, 20)Θ.Σέηνο, 21)Η.Κπξαηιίδεο, 22) Μ.
νπκειίδεο, 23) Ν. Σζηακήηξνο, 24)Ε.Παηζίθαο, 25) Α.
Καγθειίδεο,
26)Γ.Γνπιηίδεο,
27)Η.Παπαγηάλλεο,
28).Διεπζεξηάδνπ,
29)Ν.Μπέθεο,
30)Α.Μαξθνύιεο,
31)Γ.Μειηόπνπινο.

Απόνηες
Υ. Κνύηξαο, Π.Σζαπαξόπνπινο,
Γ.Οξθαλίδεο,
Δ.Ηαθσβίδνπ,
Υ.Γατηάλνπ, Κ.Καξαπαλαγησηίδεο,
Ζ.Σζηθιίδεο,
Π.Παπαδίλα,
Α.Απνζηνιόπνπινο, .ηνπγηάλλνο

Παρόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων & Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Δ.Γθόγθα, Η.ηδεξόπνπινο, Ν. Αγγέινπ, Γ.Ληιηόπνπινο, Η.Καξαγηάλλεο

Απόνηες πρόεδροι Γημ. & Σοπ. Κοινοηήηων
& Δκπρόζωποι Σοπ. Κοινοηήηων
Υ.Κεραΐδεο, .Κσηζηαληήο, Ν.Γεξνύθεο, Γ.Παπαπεηξίδεο, . Κξνκκύδαο, Δ. Δκκαλνπειίδεο, Ζ.νθηαλίδεο, .
Μηζνθέθαινο, Α. Βνξγηαδίδνπ, Α. Πέηξνπ, Υ.ηαθπιίδνπ, Α. Καθαγηάλλεο, Ζ. Μπαηζαξάο, Κ.Πηζηνθίδεο,
Α.Γθεθόπνπινο, .Λπθνζηξάηεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Δ.Μνηζηόπνπινο, Π. Πνηακόπνπινο, Α. Πηηνύιηαο, Κ. Σδήκαο,
Μ. Λακπξηαλίδεο, Μ. Σέηνο.

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε απνρώξεζε ν θ. Η.Παπαγηάλλεο θαη πξνζήιζαλ νη θ.θ.
Λ.Αθξηβόπνπινο, Μ.Παπατσάλλνπ
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 575/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Γνπιηίδεο, Ε.Παηζίθαο, Μ.νπκειίδεο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 577/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Η.Κπξαηιίδεο, .Διεπζεξηάδνπ, Α.Καγθειίδεο θαη
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Ν.Μπέθεο, Ε.Παηζίθαο
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 588/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Σζηακήηξνο, Λ.Αθξηβόπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.
Μ.νπκειίδεο.
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 589/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Γ.Μειηόπνπινο, Η.Υεηκώλαο
6) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 590/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ.Λ.Αθξηβόπνπινο
7) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 591/2016 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Ν.Μπέθεο
8) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 603/2016 απόθαζεο απνρώξεζαλ νη θ.θ. Ν.Μσπζηάδεο, Ε.Παηζίθαο
9) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 607/2016 απόθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ν.Μπέθεο

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 26-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Θεόθηινπ Κνξσλά, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζκ. 302/2016 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Βέξνηαο εγθξίζεθε ε ε
ζύζηαζε νκάδαο εζεινληώλ κε ηελ επσλπκία «Οκάδα Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ
Βέξνηαο».
Μέιε ηεο νκάδαο εζεινληώλ κπνξεί λα είλαη νη θάηνηθνη ή δεκόηεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο νη
νπνίνη ζα ππνβάιινπλ αίηεζε θαηόπηλ ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο .
Ο Γήκνο καο πξνέβε ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζηνλ ειεθηξνληθό θαη
έληππν ηύπν.
θνπόο ηεο νκάδαο Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζα είλαη ε παξνρή κέζσ ησλ κειώλ
ηεο, ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο , όπσο :
- παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ζα αθνξνύλ ηε ζηήξημε ησλ πξνζθύγσλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε
ησλ έθηαθησλ αλαγθώλ ηνπ Κέληξνπ πξνζσξηλήο θηινμελίαο πξνζθύγσλ
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο ,
άπνξνπο, ρξόληα πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Αληηκεηώπηζε θξίζεσλ θαη δηάθνξσλ έθηαθησλ γεγνλόησλ - άκβιπλζε ηεο θηώρεηαο θαη
άιισλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ .
Έδξα ηεο νκάδαο Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζα είλαη ηα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο.
Γηα ην ζθνπό απηό δεκηνπξγείηαη Μεηξών Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ
Βέξνηαο, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία όζσλ ππέβαιιαλ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη ζα
γίλεηαη ζπλερήο ελεκέξσζή ηνπ.
Παξαθαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα επηθπξώζεη ην Μεηξών Δζεινληώλ Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο Γήκνπ Βέξνηαο, σο εμήο :
Μηηρώο Δθελονηών Κοινωνικής Πολιηικής Γήμοσ Βέροιας,
α/α ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΖ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
1
ΑΘΑΝΑΗΑ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ
Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα
ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα πάζρνληεο
θιπ.)
2
ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.).
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
3
ΑΡΓΤΡΗΟ ΛΤΜΟΤΖ
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
4
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ - Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
5
ΜΑΡΗΑ ΑΡΖΒΑΛΑΖ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τγεία – Πξόιεςε
6
ΑΝΓΡΔΑ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.).
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε

7

ΔΗΡΖΝΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ

8
9

ΑΝΝΑ ΚΟΤΣΡΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΑΝΘΟΤΛΑ

10
11

ΜΑΡΗΑ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ
ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΤΓΔΡΗΝΟΤ

12

ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΒΔΛΛΗΟΤ

13

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

14

ΑΓΑΘΖ ΓΗΑΠΟΤΣΕΖ

15

ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟΤ

16

ΑΘΖΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ

17
18

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΠΗΓΖ
ΟΦΗΑ ΚΟΤΠΗΓΟΤ

19

ΚΤΒΔΛΖ ΚΑΛΑΗΣΕΖ

20

ΓΖΜΖΣΡΖ
ΚΑΡΑΝΣΟΤΜΑΝΖ

21

ΚΤΡΗΑΕΖ ΚΟΛΒΑΣΕΖ

22

ΓΔΠΟΗΝΑ
ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΗΓΟΤ

-

-

πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
Γεκνηηθό Ηαηξείν
Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο (Κνηλ.
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
Γεκνηηθό Ηαηξείν
Γεκνηηθό Ηαηξείν
Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα
ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα πάζρνληεο
θιπ)
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Γεκνηηθό Ηαηξείν

- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
-Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- - Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- - Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα
ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα πάζρνληεο
θιπ)
- - Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο (Κνηλ.
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
- - Τγεία – Πξόιεςε
- - Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- - Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο (Κνηλ.
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
- - Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- - Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα
ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα πάζρνληεο
θιπ)
- - Τγεία – Πξόιεςε
- - Τγεία – Πξόιεςε
- - Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- - Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ (βνήζεηα
ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο , ρξόληα πάζρνληεο
θιπ)

23
24

25
26

27
28
29
30

31

32

- - Γεκνηηθό Ηαηξείν
- - Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παροχή Υπηρεςιϊν που αφοροφν τη ςτήριξη
προςφφγων
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Υγεία – Πρόληψη
ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΔΚΗΑΡΗΓΖ
-Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
ΥΡΤΟΤΛΑ ΜΠΔΚΟ
-Παροχή Υπηρεςιϊν που αφοροφν τη ςτήριξη
προςφφγων
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Υγεία – Πρόληψη
ΣΔΡΓΗΟ ΝΣΑΟΤΣΖ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
ΗΧΑΝΝΖ ΞΔΝΟ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Υγεία – Πρόληψη
ΓΖΜΖΣΡΗΟ
- - Υγεία – Πρόληψη
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ
-Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- - Υγεία – Πρόληψη
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΥΟΤΛΑ
- Παροχή Υπηρεςιϊν που αφοροφν τη ςτήριξη
προςφφγων
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΠΖ
-Παξνρή ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ δηαηξνθήο
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
ΑΡΔΣΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΑ ΛΗΑΣΗΟΤ
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πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- - Υγεία – Πρόληψη
ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΑΝΑΗΓΟΤ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
ΣΔΦΑΝΟ ΣΗΛΖ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
ΑΝΣΧΝΗΟ ΦΡΑΓΚΑΚΖ
- Υγεία – Πρόληψη
ΛΑΕΑΡΟ ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΗΓΖ - Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ
(Κνηλσληθό
Φξνληηζηήξην,
Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΑΤΣΗΚΖ

- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ

Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μπέθεο: Πνιύ ζύληνκα λα πσ όηη είρακε ςεθίζεη γηα λα γίλεη απηόο ν θαηάινγνο, απιά
ζέισ λα πσ ην εμήο: Δζεινληηζκόο λαη γηα δεηήκαηα γηα ηα νπνία ην θξάηνο, ε πνιηηεία αδηαθνξεί
ζηνπο πάζρνληεο θαη εζεινληηζκόο ρσξίο θαλελόο άιινπ πιηθή αληακνηβή γηα ηνπο εζεινληέο. Ση
θάλνπκε ηώξα εκείο εδώ θαηά ηε δηθή κνπ γλώκε; Απιά ιέκε όηη ν θαηάινγνο απηόο απνηειείηαη
από άηνκα πνπ έρνπλ ηελ απνδνρή ή ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ Γ.. γηα λα πξνζθέξνπλ όηη έξγν
αλαθέξεηαη εζεινληηθά, γηαηί ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ πίζσ από ηνλ εζεινληηζκό, ηνλ εζεινληή
ή ηελ εζειόληξηα θξύβνληαη άηνκα πνπ δελ είλαη θαηάιιεια.
Δπί ηεο νπζίαο ην Γ.. ςεθίδνληαο, θαη εγώ γη’ απηό ζα ςεθίζσ, παίξλεη ηελ επζύλε γηα ηα
άηνκα πνπ είλαη ζηνλ θαηάινγν.
Μαξθνύιεο: Πξόεδξε εκείο γεληθόηεξα θαηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηε δεκηνπξγία κεηξώνπ
εζεινληώλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο είρακε βάιεη ην δήηεκα ησλ θηλδύλσλ πνπ πεξηθιείνληαη από ηε
δεκηνπξγία ηέηνησλ εζεινληηθώλ πξσηνβνπιηώλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηα εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα.
Δίλαη θαινπξναίξεηε ε δηάζεζε πνπ επηδεηθλύνπλ όινη νη εζεινληέο, μεθηλάσ από απηή
ηελ αξρή. Όκσο κήπσο ζην ηέινο απηή ε εζεινληηθή πξσηνβνπιία απνβαίλεη εηο βάξνο ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθόηεξα, ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ
δηθαησκάησλ;
Δπεηδή νη θαηξνί είλαη ύπνπηνη θαη πεξίεξγνη, γη’ απηόλ ηνλ ιόγν έρνπκε ηελ επηθύιαμε θαη
εμαθνινπζνύκε λα ηελ έρνπκε. Γελ έρνπκε ηίπνηα κε ηνπο αλζξώπνπο, δελ έρνπκε ηίπνηα κε ην
ζεζκό, αιιά ζέινπκε πξνθαλώο λα πξναζπίζνπκε ηα εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ.
Μειηόπνπινο: Δθηηκνύκε Πξόεδξε όηη όια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ θάπνπ εζεινληηθά,
ππνθηλνύκελνη από ηε δηάζεζε πξνζθνξάο πξνο ην ζπλάλζξσπν, ηα θξηηήξηά ηνπο κπνξώ λα ηα
πσ θαη αμηέπαηλα.
Πξέπεη λα πσ θαη γη’ απηό δελ ςεθίζακε ην ζρεηηθό ζέκα πξηλ από θάκπνζν θαηξό γηα ηε
δεκηνπξγία απηνύ ηνπ κεηξώνπ, όηη ην αζηηθό πνιηηηθό ζύζηεκα θαη νη θνξείο ηνπ, δήκνη θαη δελ
μέξσ πνηνη άιινη θνξείο, ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε δηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηνλ
ζπλάλζξσπό ηνπο σο απιήξσηε εξγαζία, σο έλα ηξόπν λα θαιύςνπλ ηα θελά θαη λα κελ
πξνζιάβνπλ ην απαξαίηεην πξνζσπηθό πνπ ρξεηάδεηαη, σο «Γνύξεην Ίππν» γηα λα
θαηαζηξαηεγήζνπλ εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη κηα ζεηξά άιια ζέκαηα πνπ ηα αλαδείμακε ηόηε.

Δπεηδή δελ ςήθηζα ην ζρεηηθό ζέκα εδώ δελ λνείηαη λα ςεθίζσ νηηδήπνηε άιιν πέξα από
ην λα απέρσ ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ έγθξηζε απηνύ ηνπ κεηξώνπ.
Κνξσλάο: Να πσ όηη ην ζέκα έξρεηαη πξώηε θνξά θη είλαη ζέκα ζην νπνίν ηππηθά πιένλ
ζα κπνξνύλ απηνί νη εζεινληέο πνπ ππήξραλ ζηνλ δήκν αιιά δελ ππήξρε απηή ε επηθύξσζε ηνπ
Γ.., λα ιέλε θαη επίζεκα όηη είλαη εζεινληέο ηνπ Γ.Βέξνηαο.
αθώο επεηδή έξρεηαη ην ζέκα ζην Γ.. κπνξεί θάπνηνο πνπ μέξεη θάηη παξαπάλσ από
απηόλ πνπ δέρηεθε ηελ αίηεζε θαη ζε θάπνην όλνκα έρεη αληηξξήζεηο, λα εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο
θαη λα κελ ςεθηζηεί ην όλνκα απηό θαη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν έξρεηαη θη ε ιίζηα δεκνζηνπνηεκέλε,
γηαηί απηόο πνπ θάλεη ηελ αίηεζε γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία ηελ πεξαηηέξσ.
Όζνλ αθνξά ηελ αζθαιηζηηθή δηθιείδα, ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά θαη ηδησηηθά
ζπκθέξνληα ησλ ππόινηπσλ επαγγεικαηηώλ, ε δηθιείδα είλαη ε εμήο: Οη πάζρνληεο, νη
σθεινύκελνη ησλ ελεξγεηώλ ησλ εζεινληώλ, είλαη άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηνπο πόξνπο ηνπο
ρξεκαηηθνύο πξνθεηκέλνπ λα πάλε ζε έλα ηδηώηε. Απηό ην εμαζθαιίδεη ην γεγνλόο όηη απηνί
έξρνληαη κέζα από κηα δνκή ηνπ δήκνπ ή ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θη νη νπνίνη ζα πάξνπλ απηή ηελ
σθέιεηα από ηνπο εζεινληέο, ζπλήζσο είλαη νη ιήπηεο ηνπ δεκνηηθνύ ηαηξείνπ ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγύεο, είλαη άλζξσπνη πνπ δελ ζα κπνξνύζαλ λα πάλε ζηνλ ηδηώηε γηαηξό γηα ιόγνπο
νηθνλνκηθνύο θη έξρνληαη νη ίδηνη νη ηδηώηεο νη νπνίνη αλ ζα δείηε νη πεξηζζόηεξνη είλαη
επαγγεικαηίεο, λα αλαθέξσ ηνπο γηαηξνύο ηνπο νπνίνπο μέξσ, είλαη ηδηαηηέξσο επλννύκελνη,
αλαγλσξηζκέλεο αμίαο ζηε Βέξνηα θη ε ακνηβή ηνπο είλαη ηδηαηηέξσο αθξηβή.
Δίλαη πξνο ηηκήλ απηώλ ησλ αλζξώπσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςνπλ ην θελό απηό ηηο ίδηεο
ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά, ηηο παξέρνπλ
ζε απηνύο πνπ δελ κπνξνύλ απνδεδεηγκέλα, γηαηί είλαη ιήπηεο ησλ θξνληίδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
ηαηξείνπ.
Γη’ απηό ζεσξώ όηη δελ ππάξρεη ηέηνην ζέκα ζε απηνύο πνπ ζα παξέρνπλ απηέο ηηο
ππεξεζίεο είηε εξγαζηαθό είηε ηδησηηθό.
Ο κόλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη θάπνην ζέκα ζα ήηαλ ην Ννζνθνκείν, ην ΠΔΓΤ θαη δελ
λνκίδσ όηη θη απηό ζα κπνξνύζε λα έρεη θάπνην ζέκα, εθεί ζα πεγαίλνπλ νη πάζρνληεο κε ην
βηβιηάξην αλαζθαιίζηνπ ή γεληθόηεξα ησλ ππόινηπσλ θαηαζηάζεσλ.
Δδώ εξρόκαζηε λα θαιύςνπκε απηό ην θελό πνπ δεκηνπξγήζεθε ή ζα κπνξνύζε λα
δεκηνπξγεζεί γηα ηνπο πξόζθπγεο ή γηα θάπνηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη ρξήζηεο ηνπ βηβιηαξίνπ ή
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ΑΜΚΑ ηνπ λόκνπ Ξαλζνύ, έξρνληαη απηνί νη άλζξσπνη λα
θαιύςνπλ ην θελό πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.
Θεσξώ όηη απηνί νη άλζξσπνη ζα κπνξνύλ θαη επίζεκα λα ιέλε όηη είλαη εζεινληέο ηνπ
Γ.Βέξνηαο. Θα δνζνύλ θαη ηα ζρεηηθά ηακπειάθηα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα πεγαίλνπλ ζε
θάπνηεο ππεξεζίεο σο εζεινληέο ηνπ Γ.Βέξνηαο κεηά από απηή ηε δηαδηθαζία.
Πξόεδξνο: θ.Κνξσλά δηνξζώζηε κνπ αλ θάλσ ιάζνο, ν θαλνληζκόο πνπ ππάξρεη γηα ηηο
θνηλσληθέο δνκέο, γη’ απηνύο ηνπο άπνξνπο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη; Γηα λα γίλεη θαηαλνεηό
αθόκα πεξηζζόηεξν, θαλνληζκόο πνπ θαζνξίδεη πνηνη είλαη νη σθεινύκελνη από ηηο θνηλσληθέο
δνκέο ηνπ δήκνπ.
Βεβαίσο λα ζπκπιεξώζσ θ.Κνξσλά, λνκίδσ όηη νη σθεινύκελνη πνπ είλαη απηήο ηεο
θαηεγνξίαο πνπ πεξηγξάθεη, δηεπθνιύλνληαη λα έρνπλ δπλαηόηεηα πξνζπέιαζεο ζε ππεξεζίεο
πγείαο έμσ από ηηο θνηλσληθέο δνκέο π.ρ. ζην λνζνθνκείν δει. ππάξρεη ε αλαγθαηόηεηα ζηηο
θαηεγνξίεο απηέο ησλ πνιηηώλ.
πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Θεόθηινπ
Κνξσλά;
Μέιε: Ναη
Λεπθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο Α.Μαξθνύιεο
Απείρε από ηελ ςεθνθνξία ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
Γ.Μειηόπνπινο.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 26-10-2016 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Θεόθηινπ
Κνξσλά.

2.- Σελ ππ’ αξηζ. 302/2016 απόθαζε ηνπ Γ..
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο) θαη ηνπ άξζξνπ 96
ηνπ Ν.3463/2006.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δπηθπξώλεη ην Μεηξών Δζεινληώλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γήκνπ Βέξνηαο, όπσο απηό
ζπληάρζεθε από ηελ Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο-Παηδείαο-Πνιηηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
θαη έρεη σο εμήο:
α/α
1

2
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ΜΖΣΡΧΟ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΖΜΟΤ ΒΔΡΟΗΑ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΖ
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ
ΑΘΑΝΑΗΑ ΛΑΜΠΡΗΑΝΗΓΟΤ
Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ)
ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ).
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
ΑΡΓΤΡΗΟ ΛΤΜΟΤΖ
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ - Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
ΜΑΡΗΑ ΑΡΖΒΑΛΑΖ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τγεία – Πξόιεςε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΝΓΡΔΟΠΟΤΛΟ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ).
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
ΔΗΡΖΝΖ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
ΑΝΝΑ ΚΟΤΣΡΑ
Γεκνηηθό Ηαηξείν
ΗΧΑΝΝΖ ΑΝΘΟΤΛΑ
Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο (Κνηλ.
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
ΜΑΡΗΑ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ
Γεκνηηθό Ηαηξείν
ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΤΓΔΡΗΝΟΤ
Γεκνηηθό Ηαηξείν
Τγεία – Πξόιεςε
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΒΔΛΛΗΟΤ
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟΤ
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα

14

ΑΓΑΘΖ ΓΗΑΠΟΤΣΕΖ

15

ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟΤ

16

ΑΘΖΝΑ ΚΑΠΡΑΡΑ

17
18

ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΠΗΓΖ
ΟΦΗΑ ΚΟΤΠΗΓΟΤ

19

ΚΤΒΔΛΖ ΚΑΛΑΗΣΕΖ

20

ΓΖΜΖΣΡΖ
ΚΑΡΑΝΣΟΤΜΑΝΖ

21

ΚΤΡΗΑΕΖ ΚΟΛΒΑΣΕΖ

22

ΓΔΠΟΗΝΑ
ΚΟΝΣΟΓΗΑΝΝΗΓΟΤ

23
24

ΑΡΔΣΖ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΧΑΝΝΑ ΛΗΑΣΗΟΤ

25

ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΔΚΗΑΡΗΓΖ

26

ΥΡΤΟΤΛΑ ΜΠΔΚΟ

πάζρνληεο θιπ)
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ππεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ.
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
- Τγεία – Πξόιεςε
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο θνηλσληθέο δνκέο
(Κνηλ. Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ.)
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ)
- Τγεία – Πξόιεςε
- Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ)
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή Τπεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Τγεία – Πξόιεςε
-Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ/ ππεξεζηώλ
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή Τπεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ

27
28

ΣΔΡΓΗΟ ΝΣΑΟΤΣΖ
ΗΧΑΝΝΖ ΞΔΝΟ

29
30

ΓΖΜΖΣΡΗΟ
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΠΑΠΑΥΑΣΕΖ

31

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΥΟΤΛΑ

32

ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΟΠΖ

33

ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΑΝΑΗΓΟΤ

34
35
36

ΣΔΦΑΝΟ ΣΗΛΖ
ΑΝΣΧΝΗΟ ΦΡΑΓΚΑΚΖ
ΛΑΕΑΡΟ ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΗΓΖ

37

ΝΗΚΟΛΑΟ ΥΑΤΣΗΚΖ

(βνήζεηα ζε πιεγέληεο, άζηεγνπο, άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Τγεία – Πξόιεςε
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τγεία – Πξόιεςε
- Τγεία – Πξόιεςε
-Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή Τπεξεζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηήξημε
πξνζθύγσλ
- Φπρνινγηθή Τπνζηήξημε
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
-Παξνρή ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ δηαηξνθήο
- Τπνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ
(βνήζεηα ζε πιεγέληεο , άζηεγνπο , άπνξνπο, ρξόληα
πάζρνληεο θιπ.)
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).
- Γεκνηηθό Ηαηξείν
- Τγεία – Πξόιεςε
- Παξνρή ππεξεζηώλ ζε άιιεο Κνηλσληθέο δνκέο ηνπ
Γήκνπ (Κνηλσληθό Φξνληηζηήξην, Κνηλσληθό
Παληνπσιείν, Γεκνηηθό Ηαηξείν θιπ).

- Παξνρή ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ / ππεξεζηώλ

Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 588 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Σηλέματος Υαηζηαθαναζίοσ
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Α.
Θ.
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Α.

Λαδαξίδεο
Αγγειίλαο
Παπαδόπνπινο
ηδεξόπνπινο

Δ.

Γ.
Γ.

Κνπινπξηώηεο
Σξαπεδαλιήο

Θ.
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.
Γ.
Ν.
Β.
Γ.
Μ.
Η.
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.
Ν.
Α.
Θ.
Η.
Μ.
Ν.
Ε.
Α.
Γ.
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.
Ν.
Α.
Γ.

Γηακάληεο
νθηαλίδεο
Μσπζηάδεο
Λπθνζηξάηεο
Κάθαξεο
Παπατσάλλνπ
Υεηκώλαο
Αθξηβόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Μαπξνθεθαιίδεο
ηαθαβάξαο
Σέηνο
Κπξαηιίδεο
νπκειίδεο
Σζηακήηξνο
Παηζίθαο
Καγθειίδεο
Γνπιηίδεο
Παπαγηάλλεο
Διεπζεξηάδνπ
Μπέθεο
Μαξθνύιεο
Μειηόπνπινο

Γ.
Η.
Η.
Ν.

Γθόγθα
ΠΡΟΔΓΡΟΗ & ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ
ΣΟΠΗΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Ληιηόπνπινο
ηδεξόπνπινο
Καξαγηάλλεο
Αγγέινπ

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 4-11-2016
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

