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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 3/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 58/2016
Περίληψη
Έγκριση α) σύναψης προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ
Δ.Βέροιας, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και β)
εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της
προγραμματικής συμφωνίας.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου 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 12-2-2016 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) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Τραπεζανλής,
8)
Θ.
Κορωνάς,
9)Σ.Διαμάντης,
10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Β.Λυκοστράτης,
13)Μ. Παπαϊωάννου, 14)Λ.Ακριβόπουλος, 15)Σ.Ασλάνογλου,
16)Γ.Ορφανίδης, 17)Ε.Ιακωβίδου, 18) Ν. Μαυροκεφαλίδης,
19)Α.Σιακαβάρας, 20)Θ.Τέτος, 21) Μ. Σουμελίδης, 22) Ν.
Τσιαμήτρος,
23)Ζ.Πατσίκας,
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
Δ.Κουλουριώτης,Π.Τσαπαρόπουλος,
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου, Κ.Καραπαναγιωτίδης,
Ι.Κυρατλίδης,
Ι.Παπαγιάννης,
Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ν. Αγγέλου, Ι.Σιδηρόπουλος, Ι.Καραγιάννης

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, 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. Γ.Μελιόπουλος, Ν.Μωυσιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 59/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μωυσιάδης και αποχώρησε ο
κ.Η.Τσιφλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Τ.Χατζηαθανασίου, Λ.Ακριβόπουλος,
Α.Σιακαβάρας, Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε ο κ. Η.Τσιφλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 62/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 66/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιακαβάρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 69/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 76/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Ζ.Πατσίκας
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 79/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κοινωνικής προστασίας Θεόφιλο
Κορωνά, ο οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της έγκρισης
προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δ.Βέροιας, Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και αφορά την Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο». Η πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου κι η πρόταση πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/3/2016.
Η λειτουργία όμως του Συμβουλευτικού Κέντρου κι η παράταση των συμβάσεων των
εργαζομένων έχει γίνει μέχρι τις 29/2/2016. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί θέμα με τις συμβάσεις
και με την λειτουργία του Κέντρου (δεν έχει βγει εγκύκλιος από το Υπουργείο που να εξηγεί τι θα γίνει
στο διάστημα από 29/2/2016 ως 31/3/2016), θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο για τον Δήμο μας να
ολοκληρώσουμε την τυπική διαδικασία υποβολής πρότασης καθώς κι όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες
ενέργειες μέχρι τις 29/2/2016.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά για συζήτηση του θέματος αυτού ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
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 17-2-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά, που έχει ως εξής:
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), µε στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών
(ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, trafficking κλπ), εκπόνησε το
«Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών 20092013», το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης προς όφελος των γυναικών για την
αντιμετώπιση της βίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το Πρόγραµµα αυτό
ενσωματώθηκε το 2010 στο «Εθνικό Πρόγραµµα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 20102013», ως ένας από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΓΙΦ
προχώρησε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενός Δικτύου εξήντα µία (61) Δομών πανελλαδικής
κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Ο Δήμος Βέροιας επιλέχθηκε το 2012, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
και την ΕΕΤΑΑ, ως ένας από τους φορείς που πληρούσε τα κριτήρια για τη σύσταση και
λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2013 λειτουργεί στη Βέροια Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών, σε ιδιόκτητο χώρο, με μεγάλη συνεισφορά στους πολίτες της πόλης. Με την υπ’ αριθ.
8/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας της
δομής του κέντρου και η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού.
Με την πρόσκληση με αρ. πρ. 703/8-2-2016/κωδικός πρόσκλησης 013.9iii α/α
1322/έκδοση 1/0 ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας στον άξονα προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ,με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία
Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» ,καλεί τους
Δήμους Βέροιας , Σερρών και Κατερίνης, να υποβάλλουν πρόταση για την ένταξη ανάλογου
περιεχομένου πράξεων, ουσιαστικά για να συνεχιστεί και την επόμενη προγραμματική περίοδο, η
λειτουργία των υφισταμένων δομών.
Πέραν των οριζόμενων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης,
αυτή καθαυτή η πράξη θα υλοποιηθεί μέσα στα πλαίσια ανάλογου περιεχομένου προγραμματικής
συμφωνίας- παρόμοια είχε υπογραφεί και για την υφιστάμενη δομή- μεταξύ του Δήμου Βέροιας
ως δικαιούχου, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου
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Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το περιεχόμενο της σύμβασης –η οποία επισυνάπτεται
στο παρόν- έχει δοθεί και είναι τυποποιημένο, μαζί με άλλα συνοδευτικά έγγραφα της πιο πάνω
πρόσκλησης.
Στην επισυναπτόμενη συμφωνία ,δεν υπάρχουν ποινικές ρήτρες, η δε επιτροπή
παρακολούθησης ορίζεται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα.
Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων ,είναι η 31η Μαρτίου 2016. Ωστόσο
με δεδομένο ότι η λειτουργία των υφισταμένων συμβουλευτικών κέντρων έχει παραταθεί έως την
29η Φεβρουαρίου 2016 και προκειμένου να μην υπάρξει κενό διάστημα στη λειτουργία αυτών, είναι σε γνώση του ΥΠΕΣΔΑ το πρόβλημα και έχει δρομολογηθεί νομοθετική ρύθμισηκαταβάλετε προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Δήμου, η πρόταση να κατατεθεί έγκαιρα, ώστε να
μη χρειαστεί ενδεχόμενα απόφαση παράτασης της λειτουργίας του κέντρου του Δήμου μας. Για
το λόγο αυτό τίθεται το θέμα εκτάκτως προς συζήτηση.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη την πρόσκληση με αρ. πρ. 703/8-22016/κωδικός πρόσκλησης 013.9iii, ως και την πιο πάνω εισήγηση ν΄ αποφασίσει σχετικά με την
σύναψη ή μη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του δήμου Βέροιας ως δικαιούχου, της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων (ΓΓΙΦ) και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
(ΚΕΘΙ) για την υπό ένταξη πράξη, για την έγκριση του περιεχομένου αυτής και τέλος για την
εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βέροιας για την υπογραφή της.
Συνημμένα:
Σχέδιο προγραμματικής συμφωνίας
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας
Θεόφιλου Κορωνά;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 17-2-2016 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).
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Βέροιας,
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ) και Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας
(Κ.Ε.Θ.Ι), η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Μεταξύ
1. της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
2. του Δήμου ΧΧΧΧΧΧ,
3. του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)
για τις υπό- ένταξη Πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 (παραμένουν όποιες αφορούν)
 Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών
και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο
 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»
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 «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας»
Στην Αθήνα, σήμερα την χχη ………………………., μεταξύ των παρακάτω
συμβαλλομένων:
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, (ΓΓΙΦ) αρμόδια για την άσκηση πολιτικής
ισότητας των φύλων, που εδρεύει στην Αθήνα, Δραγατσανίου 8, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κα Φωτεινή Κούβελα, και θα καλείται εφεξής «η
ΓΓΙΦ»
το Δήμο ΧΧΧΧ, που εδρεύει στην …………………….), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τ…. Δήμαρχο …………………. κ. χχχχχ και θα καλείται εφεξής « ο Δικαιούχος»
το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαρ.
Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,Τ.Κ. 10681 εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από την Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ειρήνη Αγαθοπούλου και θα καλείται εφεξής «το ΚΕΘΙ»
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά:
Α) την Πρόσκληση με κωδ. 03_Α.1.1._01, Α/Α ΟΠΣ:1168 και αρ. πρωτ. 109/19.01.2016
της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με
τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων»
Β) την Πρόσκληση για την Πράξη «.................................................................»
Γ) τις εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών για τη
συμμετοχή τους στο έργο και με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των
απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω υπό ένταξη – Πράξεων,
οι οποίες θα καλούνται εφεξής «η Πράξη / ή οι Πράξεις» :
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Α) Προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2007-2013
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), μέσω της χρηματοδότησης από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013,
δημιούργησε ένα δίκτυο εξήντα μίας (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ως εξής:
 Την 24-ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS -15900, παράλληλα με μια ολοκληρωμένη δέσμη
οριζοντίων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση
της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη
συνεργασία με αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
αρμόδιων κρατικών και άλλων φορέων, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα, την επιμόρφωση
κρατικών λειτουργών καθώς και την παροχή νομικής βοήθειας με έμφαση στην πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας, σε εθνικό επίπεδο.
 Κάθετες παρεμβάσεις περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας που αφορούσαν στην
ανάπτυξη 39 Συμβουλευτικών Κέντρων και 19 Ξενώνων Φιλοξενίας στις έδρες ή/και στις
μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις των Περιφερειών με αντικειμενικά πληθυσμιακά και
γεωγραφικά κριτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας
με στόχο την υποστήριξη των γυναικών - θυμάτων βίας και την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη
και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 Αναβάθμιση της λειτουργίας 2 Ξενώνων φιλοξενίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, μια στο Ν. Αττικής και μια στο Ν. Θεσσαλονίκης.
Β) Νέα προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020
Η συνέχιση της λειτουργίας του ανωτέρω δικτύου Δομών, με στόχο τη συνεχιζόμενη
παροχή των υπηρεσιών τους, εξασφαλίστηκε μέσω της χρηματοδότησης από τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Η χρηματοδότηση αυτή
καλύπτει διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από τη λήξη της υλοποίησης των προηγουμένων
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αντίστοιχων Πράξεων, του ΕΣΠΑ 2007-2013, με ενδιάμεση αξιολόγηση των δομών στους
δεκαοκτώ μήνες με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του παραγόμενου έργου.
Επιπλέον, συνεχίζεται η υλοποίηση των οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας στο
πλαίσιο της (υπό ένταξη) Πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για
την Ισότητα των Φύλων», με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, μέσω
χρηματοδότησης από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. Οι παρεμβάσεις αυτές
θα λειτουργούν συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στη λειτουργία του πανελλαδικού δικτύου
υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες).
Στόχος του δικτύου Δομών είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες –
θύματα έμφυλης βίας ή /και γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, η υλοποίηση
δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος
της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η εργασιακή υποστήριξη των γυναικών για
προώθησή τους στην απασχόληση, όταν απαιτείται. Οι Δομές, για τη λειτουργία τους,
ακολουθούν τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο και όπως πρόκειται να επικαιροποιηθούν από τη ΓΓΙΦ.
Στο πλαίσιο των «Δράσεων Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των
Φύλων», η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΚΕΘΙ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναλαμβάνουν τη
διασφάλιση ενός Ενιαίου Συστήματος Ποιότητας παροχής υπηρεσιών, μέσω της
εκπόνησης/επικαιροποίησης εγχειρίδιων, εργαλείων συμβουλευτικής καθώς και διοικητικών
εγγράφων και εγγράφων τυποποίησης της λειτουργίας των δομών (π.χ. κανονισμός λειτουργίας,
κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.), εργαλείου αποτίμησης-αξιολόγησης του παραγόμενου έργου,
καθώς και Πρότυπο εργαλείο εκπόνησης Σχεδίου Βιωσιμότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Όπως αναφέρθηκε στο προοίμιο οι συμβαλλόμενοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση
Πράξεων που, αν και χρηματοδοτούνται από διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα,
λειτουργούν συμπληρωματικά.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος ΧΧΧΧ έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης ή των
πράξεων (οι οποίες καλούνται εφεξής Οι Πράξεις) οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ……………………………… 2014-2020
1. Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών για την καταπολέμηση της βίας»
2. ………
3. ……….
ενώ οι ακόλουθοι φορείς: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας (ΚΕΘΙ) από κοινού υλοποιούν τη δέσμη των Οριζοντίων Παρεμβάσεων.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική διοίκηση και
λειτουργία των Πράξεων, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας, θεωρείται αναγκαία η σύναψη
Προγραμματικής Συμφωνίας, με την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι
για την εκτέλεση των αντικειμένων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο
πλαίσιο του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία στοχεύει στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και
λειτουργικής συνεργασίας, ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για την προετοιμασία, το
σχεδιασμό, την υλοποίηση των συμπληρωματικών Πράξεων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Απόφασης Ένταξης.
Η παρούσα Συμφωνία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων
ενεργειών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι Φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
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2.1. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων αναλαμβάνει:
 Να παρέχει το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δομών και της
μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής μέσω εργαλείων που εκπονήθηκαν στην
προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Οδηγός Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και
Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δομών, Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης, Κανονισμοί
λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.). Τα εργαλεία αυτά, πρόκειται να
επικαιροποιηθούν (Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.) ή/και να
αναπτυχθεί Οδηγός συμβουλευτικής για την απασχόληση, καθώς και άλλα απαραίτητα πρότυπα
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του Έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ενιαίο σύστημα
παροχής υπηρεσιών στο Δίκτυο των δομών.
 Να παρέχει στους Δικαιούχους τις αναγκαίες κατευθύνσεις και οδηγίες για την τήρηση
και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ως και για την απόκτηση της
αναγκαίας εκ του νόμου σχετικής άδειας.
 Να παρέχει σύγχρονο εργαλείο αποτίμησης και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου
του Δικτύου των δομών ενιαίο για όλες τις δομές , καθώς και Πρότυπο Σχέδιο για τη βιωσιμότητα
κάθε δομής.
 Να μεριμνήσει για τη διενέργεια της αποτίμησης/αξιολόγησης του έργου των δομών στη
βάση σχετικού εργαλείου που θα εκπονήσει και με στοιχεία που θα αντλήσει, κατά κύριο λόγο,
από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της οποίας δικαιούχος είναι η ΕΕΤΑΑ.
 Να συστήσει και να συντονίσει την Επιτελική Ομάδα Συντονισμού με αντικείμενο την
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου στο πλαίσιο της αποτίμησης και της
αξιολόγησης της δράσης των δομών.
 Να καλεί, ad hoc, στις συναντήσεις της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού, εκπρόσωπο
του Δικαιούχου, για την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύπτουν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης.
 Να εξασφαλίσει, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης ΕΚΔΔΑ, Πρόγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών των Δομών.
 Να συνεχίσει τη λειτουργία και την παρακολούθηση της Τηλεφωνικής Γραμμής SOS
15900.
 Να αναπτύξει και να υλοποιήσει Εθνική Καμπάνια Ενημέρωσης υλοποιώντας δράσεις
δημοσιότητας με την αξιοποίηση διάφορων επικοινωνιακών μέσων (έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση κ.λπ.) και ενεργειών (tv/radio spot,
ημερίδες, φυλλάδια, θεατρικά δρώμενα, παρεμβάσεις σε σχολεία, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
αθλητικούς και άλλους χώρους κ.λπ.), που ως κύριο στόχο θα έχουν τη στοχευμένη ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γενικά, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού ειδικά
σε θέματα έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, πορνεία και
διακίνηση & εμπορία γυναικών με σκοπό την εκμετάλλευση), καθώς και την πρόληψη τέτοιων
φαινόμενων. Επιπλέον, στοχεύουν στην προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
των γυναικών και των παιδιών τους, στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που ανέχονται και
αναπαράγουν τη βία, αλλά και στη διάχυση της πληροφόρησης για τις υπάρχουσες δομές
στήριξης και προστασίας των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας . Δεδομένου ότι οι γυναίκες που
έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ.
μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) αντιμετωπίζουν αποκλεισμό από
την αγορά εργασίας, μέρος των ενεργειών ή συμπληρωματικά οι ενέργειες δημοσιότητας θα
στοχεύουν στην ενημέρωση/πληροφόρηση για νέες και καινοτόμες ευκαιρίες απασχόλησης που
αφορούν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης όπως η
κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 Αναλαμβάνει τη σύναψη Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους
για την παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες θύματα βίας.
2.2 Το
Κέντρο
Ερευνών
για
Θέματα
Ισότητας
αναλαμβάνει
την
επίβλεψη/παρακολούθηση και συντονισμό των Δομών του Δικτύου (Συμβουλευτικά Κέντρα και
Ξενώνες) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών.
Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:
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Α. Το συντονισμό και την επιστημονική, οργανωτική/διοικητική και τεχνικο-οικονομική
παρακολούθηση του συνολικού έργου, ως εξής:
 Παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου λειτουργίας των δομών και
μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής διαδικασίας, όπως αυτό προκύπτει από τα
σχετικά κανονιστικά έγγραφα (π.χ. κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.).
 Συνεργασία με τη ΓΓΙΦ για την παραγωγή ή/και επικαιροποίηση εργαλείων (π.χ.
κανονισμοί λειτουργίας των Δομών, κώδικες δεοντολογίας, οδηγός συμβουλευτικής για την
απασχόληση κ.λπ.), την ευθύνη των οποίων έχει η ΓΓΙΦ.
 Συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ για την επεξεργασία των καταχωρημένων, από τα στελέχη
των Δομών, στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε μηνιαία βάση ανά δομή για την
αποτύπωση της δράσης της (π.χ. στοιχεία για συνεδρίες, ωφελούμ,ενες, δικτύωση κ.λπ.).
 Συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ και τη ΓΓΙΦ για την επιμόρφωση των στελεχών των Δομών.
 Προγραμματισμός ενεργειών, σχεδιασμός και παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος
των δράσεων του συνόλου του έργου από την τριμελή ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του
ΚΕΘΙ.
 Επιστημονική υποστήριξη των στελεχών των Δομών σε θέματα έμφυλης βίας και
συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου καθώς και σε θέματα εργασιακής συμβουλευτικής.
 Συντονισμό και επίβλεψη του έργου και των καθηκόντων των συμβούλων/στελεχών των
Δομών του Δικτύου ως προς τη λειτουργία και την οργάνωση της Δομής, την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη δικτύωση των δομών με άλλους φορείς, καθώς και την
υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέσω των εποπτών/-τριών.
 Συντονισμό των εποπτών/-τριών και υποβοήθηση για την άσκηση των καθηκόντων τους
προκειμένου να επιβλέψουν τα στελέχη των Δομών του Δικτύου ως προς τη συμβουλευτική
διαδικασία, τη λειτουργία των δομών, καθώς και τη δικτύωση με τους φορείς και την
ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βίας κατά των γυναικών.
 Παρακολούθηση της καταχώρησης των στοιχείων της συμβουλευτικής διαδικασίας σε
μηναία βάση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
 Πραγματοποίηση επιτόπιων συναντήσεων στις Δομές του Δικτύου και παροχή οδηγιών
για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων (και μέσω καθημερινής τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής
επικοινωνίας), για την επιστημονική και οργανωτική/διοικητική επίβλεψη των δομών.
 Επικουρία στελεχών/συμβούλων των δομών του δικτύου για την αξιοποίηση και
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και ανάδειξης καλών πρακτικών.
 Προτάσεις για πιθανές ενέργειες βελτίωσης του παρεχόμενου έργου των Δομών.
Β. Το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης για την ψυχολογική
εποπτεία στα στελέχη των Δομών του Δικτύου για την υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους, ως
εξής:
 Παροχή τρίωρης ψυχολογικής εποπτείας σε μηνιαία βάση από επόπτες/-τριες
ψυχολόγους στα στελέχη των Δομών, για τη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου και ορίων κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους (π.χ. αποφυγή επαγγελματικού στρες και κόπωσης, burn out κ.λπ.).
Γ. Το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης για την Νομική Βοήθεια
σε γυναίκες θύματα βίας ως εξής:
 Παροχή, σε συνεργασία με τους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους, κατόπιν
υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας υπηρεσιών δωρεάν νομικής βοήθειας (legal aid) σε
γυναίκες θύματα βίας. Επισημαίνεται ότι η ΓΓΙΦ αναλαμβάνει τη σύναψη Πρωτοκόλλων
Συνεργασίας με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την παροχή νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε
γυναίκες θύματα βίας και το ΚΕΘΙ την εξειδίκευση της συνεργασίας, καθώς και την υλοποίηση
του Προγράμματος.
2.3 Ο Δήμος ως δικαιούχος αναλαμβάνει:
 Να συνεργάζεται με την ΓΓΙΦ ως φορέα πολιτικής για την ισότητα των φύλων στις
ενέργειες και πρωτοβουλίες που προτείνονται για την αποτελεσματική λειτουργία του έργου,
συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Καμπάνιας Ενημέρωσης που θα διενεργήσει η ΓΓΙΦ.
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 Να συνεργάζεται και να υιοθετεί πιθανές προτάσεις/ ενέργειες για τη βελτίωση του
παρεχόμενου έργου που θα προτείνει το ΚΕΘΙ, καθώς έχει τον επιστημονικό συντονισμό, την
επίβλεψη / παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δομών.
 Να διασφαλίζει τη συνεργασία με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση
των στελεχών τους στις δομές του Δικτύου, βάσει των αρμοδιοτήτων και δράσεων που οι
ανωτέρω φορείς έχουν αναλάβει.
 Να διασφαλίζει ότι η δομή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται
στην Πρόσκληση και σύμφωνα με το πλαίσιο των βασικών αρχών και κανόνων που θέτει η ΓΓΙΦ.
 Να διασφαλίζει την πλήρη στελέχωση των δομών με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες
και θέσεις
 Να διασφαλίσει τη συμμετοχή των στελεχών των δομών στις επιμορφωτικές δράσεις που
θα σχεδιάσει η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ, αναλαμβάνοντας την κάλυψη δαπανών που
θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους σε αυτές (π.χ μετακίνηση).
 Να συνεχίσει τη λειτουργία των δομών με το υφιστάμενο εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο
και ευαισθητοποιημένο προσωπικό, λόγω της ήδη μεγάλης εμπειρίας που έχει αποκτήσει στη
διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.
 Να διασφαλίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ενδιαφερόμενες γυναίκες
σύμφωνα με το Κοινό Πλαίσιο λειτουργίας και δεοντολογίας των Δομών και της μεθοδολογίας
προσέγγισης της συμβουλευτικής που θέτει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
 Να διασφαλίζει τη συμμετοχή των στελεχών των δομών στις δράσεις της ψυχολογικής
εποπτείας που θα υλοποιήσει το ΚΕΘΙ.
 Να διασφαλίζει τη συνεργασία των στελεχών των Συμβουλευτικών Κέντρων με το
ΚΕΘΙ για την παροχή νομικής βοήθειας σε συμβουλευόμενες.
 Να υλοποιεί ενέργειες δικτύωσης με όλες τις δομές του Δικτύου (Συμβουλευτικά
Κέντρα, πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900) και τους φορείς που λειτουργούν σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δομών θα συλλέγουν συστηματικά στοιχεία για τις
ωφελούμενες και τους δράστες και θα ενημερώνουν συστηματικά την ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, καθώς και να παραχωρεί στοιχεία για τη λειτουργία της δομής που αιτείται η ΓΓΙΦ
ή/και το ΚΕΘΙ ή/και η ΕΕΤΑΑ.
 Να μεριμνήσει, σε συνεργασία με την ΓΓΙΦ, και την ΕΕΤΑΑ για την έκδοση των
σχετικών αδειών από την αρχή προστασίας δεδομένων, καθώς και για την τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
 Να διασφαλίζει ότι τα στελέχη των δομών θα εκπονούν τον ατομικό τους απολογισμό,
καθώς και το συνολικό απολογισμό της δομής, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
Δομής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 Να διασφαλίζει την ανάπτυξη ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
σύμφωνα με τον Πλάνο Δημοσιότητας και Δικτύωσης που περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Δελτίο
της πράξης και στην Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα.
 Να παράσχει κάθε δυνατή αρωγή και πληροφόρηση στους φορείς που θα αναλάβουν την
αξιολόγηση των δομών και κυρίως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης
Δράσεων ΕΚΤ, στην ΓΓΙΦ και στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ.
 Να διασφαλίσει την εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας της ωφελούμενης
γυναίκας καθ όλη τη διάρκεια παροχής υποστηρικτικής υπηρεσίας αλλά και μετά από αυτήν
(follow-up).
 Να εκπονήσει σχέδιο για τη βιωσιμότητα της δομής, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24)
μήνες από την έναρξη λειτουργίας κάθε δομής, σύμφωνα με το Πρότυπο Σχέδιο που θα τούς
παράσχει η ΓΓΙΦ.
 Να ενημερώνει γραπτώς την Επιτελική Ομάδα Συντονισμού, είτε απευθείας τη ΓΓΙΦ
είτε το ΚΕΘΙ, για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση της Πράξης/ των
Πράξεων.
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 Να συνεργάζεται με το ΚΕΘΙ, που έχει τον επιστημονικό συντονισμό, την επίβλεψη /
παρακολούθηση και την οργανωτική στήριξη των δομών για την αποτελεσματική λειτουργία της
Πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα
συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την έκδοση της «Απόφασης Ολοκλήρωσης» των Πράξεων.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα (04) πρωτότυπα, έλαβε
δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (01) και το τελευταίο θα υποβληθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
του ΥΠΕΣΔΑ (τομέας Εσωτερικών).
Οι συμβαλλόμενοι
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακροτελεύτια διάταξη
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας, έτους 2016.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη για την υπογραφή της
παραπάνω συμφωνίας.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 58 / 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.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Ι.
Ι.
Ν.

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

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

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σιδηρόπουλος
Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 24-2-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

