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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 1/2021 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 6/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ππνγξαθήο ηεο Υάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ
Αζηέγσλ θαη εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεκάξρνπ.
ήκεξα 25 Ηανοσαρίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 17:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 21-1-2021 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 3060 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄
89/16-1-2021) θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 38 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Ρίδνο, 5) Ν.Αγγέινπ, Υ.Κειεζίδεο,
Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Β.Λπθνζηξάηεο, .ηνπγηάλλνο
9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ. Κνξσλάο, 12) Α.
Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο, 15)Λ.Αζιαλίδεο,
16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20)
Κ.Παινπθίδεο, 21) Γ.Ππξηλφο, 22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24)
Π.Παπιίδεο, 25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28) Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο,
31)Κ.Θενδσξίδεο,
32)
Π.Μνπρηάξε,
33)
Α.πκεσλίδνπ,
34)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 35) Γ.Ράιιε, 36) Γ.Γεκεξηδίδεο, 37)
Γ.Μειηφπνπινο, 38) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρψξεζε ν θ. Γ.Σζαλαθηζίδεο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ε θ.Α.πκεσλίδνπ
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 3/2021 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ.Γ.Μειηφπνπινο θαη πξνζήιζε ν θ.Γ.Σζαλαθηζίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 15-1-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο Γεσξγίαο Μπαηζαξά, πνπ έρεη σο εμήο:
Ζ Οινκέιεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ καο κε ηε ππ’ αξηζκ. 624/23.11.2020 Οκφθσλε
Απφθαζή ηεο πηνζέηεζε ηελ Υάξηα Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ ηεο FEANTSA.
θνπφο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη: α) ε δπλαηφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηελ αλάδεημε ελφο πνιπεπίπεδνπ θαη ζχλζεηνπ δεηήκαηνο πνπ
παξακέλεη ελ πνιινίο αζέαην απφ ηελ δεκφζηα ζπδήηεζε, β) ε απφθηεζε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ
γηα ηελ θαιχηεξε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ έιιεηςεο ζηέγεο, ησλ αηηηψλ πνπ
νδεγνχλ θαη ζπληεξνχλ ηελ αζηεγία θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη θαηαθέξλνπλ
(ή φρη) λα ηελ μεπεξάζνπλ θαη γ) ν ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ βαζηζκέλσλ ζε ζηνηρεία (evidencebased policy).
Οπζηαζηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηεο «Υάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ» θάλνπκε έλα
ζεκαληηθφ βήκα, αθνχ σο θνηλσλία απνδερφκαζηε ηηο δηθέο καο θαηαξρήλ αδπλακίεο θαη
δεζκεπφκαζηε κε πξάμεηο λα θάλνπκε ην «θαλείο κφλνο ηνπ ζηελ θξίζε» αλαπφζπαζην θνκκάηη
ησλ πνιηηηθψλ καο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δίλαη επηηαθηηθφ φζν
πνηέ λα πεξάζνπκε απφ ηα ιφγηα ζηηο πξάμεηο.
Ζ Υψξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βίσζε θαη ζπλερίδεη, ιφγσ covid-19, λα βηψλεη κηα
αλαπάληερε θαη δπζβάζηαρηε θξίζε, ηφζν νηθνλνκηθή φζν θαη θνηλσληθή. Σν απνηέιεζκα ηεο
θξίζεο ήηαλ ε απνζάζξσζε ηεο ιεγφκελεο κεζαίαο ηάμεο, κε φηη ζπλέπεηεο είρε απηφ γηα ηελ
θνηλσλία καο. Ξαθληθά είδακε ζπλαλζξψπνπο καο λα ράλνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο, λα ςάρλνπλ ζηα
ζθνππίδηα γηα ηελ ηξνθή ηνπο, ελψ απφ ζηνρεπκέλεο θνηλσληθέο έξεπλεο δηαπηζηψζεθε ε ξαγδαία
επηδείλσζε ηεο αζηεγίαο. Υσξίο ζηαζεξή θαηνηθία, ν άζηεγνο ζηεξείηαη πνιιψλ άιισλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φπσο ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ εξγαζία, ζηελ θνηλσληθή
πξνζηαζία, ζε επηδφκαηα θαη ζην βαζηθφ ςπρνινγηθφ δηθαίσκα ηνπ πξνζσπηθνχ ρψξνπ.
Δίλαη ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο ζε θάζε άηνκν πνπ
δηακέλεη ζηε ρψξα, αλεμαξηήησο θχινπ, λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο,
ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη απφιπηε αλάγθε λα δηακνξθσζεί
έλα δεζκεπηηθφ Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηνπο αζηέγνπο κε ηε ζπλεξγαζία
Οξγαλψζεσλ, Γήκσλ, Πεξηθεξεηψλ, Τπνπξγείσλ θαη Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ.
Παξά ην φηη έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα λνκνζεηηθνχ νξηζκνχ ηνπ αζηέγνπ κε ην άξζξν 29
ηνπ λφκνπ 4052 (ΦΔΚ 41Α' ηεο 1/3/2012) θαη νη άζηεγνη αλαγλσξίδνληαη σο εππαζήο θνηλσληθή
νκάδα ζηελ νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία, δελ έρεη ππάξμεη θακία πξνζπάζεηα
εθαξκνγήο απηήο ηεο ξχζκηζεο. Δπίζεο, δελ έρεη ππάξμεη επίζεκε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ
αζηέγσλ ψζηε λα δηαζέηνπκε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαη κε βάζε απηά λα εθαξκφδνληαη ζηεγαζηηθέο
πνιηηηθέο θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ αζηέγσλ.
Σν 2016, έλα ςήθηζκα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαη
ππεγξάθε απφ φια ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ, θαινχζε «λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα
εμαιεηθζεί θάζε λφκνο πνπ πνηληθνπνηεί ηελ αζηεγία». Ζ Νέα Αζηηθή Αηδέληα (The New l.Jrban
Agenda) πνπ εγθξίζεθε απφ ην πλέδξην ηνπ Η..ΗΝ Habitat ΗΗΗ, ην Ννέκβξην ηνπ 2016, θαινχζε
ζηε ιήςε κέηξσλ «γηα λα πεξηνξηζηεί θαη λα εμαιεηθζεί ε αζηεγία, λα αληηκεησπηζηεί θαη λα
εμαιεηθζεί ε πνηληθνπνίεζή ηεο θαη γηα ηελ πξννδεπηηθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ην
δηθαίσκα ζε εηηαξθή ζηέγαζε». Οη ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (SDGs)
θαινχζε «λα κπεη έλα ηέινο ζηελ θηψρεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αθξαία θηψρεηα, κέρξη ην
2030». Σν 2017, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε Μέιε, αλαθήξπμαλ ηνλ Δπξσπατθφ
Ππιψλα ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ (EPSR), πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηε ζηέγε
ππφ ηελ Αξρή 19.
Ζ FEANTSA είλαη ε Δπξσπατθή νκνζπνλδία ησλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αζηεγίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ζηέγεο, ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο. Αξηζκεί ζρεδφλ 130 κέιε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο, ελψ
απνηειεί χκβνπιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο FEANTSA είλαη ε
εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηεγίαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Μηα απφ ηηο θακπάληεο
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επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί ε FEANTSA θαη ελεξγνπνηήζεθε ην 2019, είλαη ε θακπάληα
"Homeles Bill of Rights” πνπ ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε ηεο Υάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ
απφ Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε
αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζηέγσλ.
Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λ’ απνθαζίζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ή κε ηεο Υάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ, πνπ απνζθνπεί:
ζηελ ελζάξξπλζε ησλ Γήκσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε αλαγλψξηζεο ησλ δηθαησκάησλ
ησλ αζηέγσλ κε ηελ απνδνρή ηεο Υάξηαο ησλ δηθαησκάησλ,
ζηε δεκνζηφηεηα ησλ δνκψλ θαη δξάζεσλ ζην πεδίν ηεο θηινμελίαο θα ππνζηήξημεο
αζηέγσλ πνπ πινπνηνχλ νη Γήκνη καο,
ζηε δηθηχσζε κε άιινπο θνξείο,
ζηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πξνο φθεινο ηεο νκάδαο ζηφρνπ.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Μηραειίδεο: Έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηεο ππεξεζίαο καο αλ ππάξρνπλ άζηεγνη ζηνλ
Γήκν καο; Τπάξρνπλ ζηνηρεία «πνηνηηθά» ησλ αζηέγσλ, ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα καο
θαηεπζχλνπλ ζην ηη είλαη απηνί νη άλζξσπνη; Απηά ηα ζηνηρεία είλαη θαηαγεγξακκέλα ή ηψξα
μεθηλάκε κε απηή ηελ Υάξηα Γηθαησκάησλ Αζηέγσλ γηα λα δνχκε ηελ πξνζπάζεηα λα θάλνπκε
ηψξα ηελ αξρή ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ;
Κνξσλάο: Πξνθαλψο θαη είκαη ππέξ ηνπ εηζεγεηηθνχ, ε κφλε εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ
είλαη ζε ζρέζε κε ην έγγξαθν πνπ ζπλνδεχεη ην εηζεγεηηθφ θη είλαη ε απφθαζε ηεο ΚΔΓΔ.
Δηζεγεηήο είλαη ν θ.Καξαγηάλλεο, γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ΚΔΓΔ. ηε 2ε ζειίδα γξάθεη φηη ν
άζηεγνο ζηεξείηαη πνιιψλ άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φπσο ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο
πγείαο, ζηελ θνηλσληθή εξγαζία, ζηα επηδφκαηα θαη ζην βαζηθφ ςπρνινγηθφ δηθαίσκα ηνπ
πξνζσπηθνχ ρψξνπ. Πξνθαλψο γηα ηελ εξγαζία είλαη έηζη, ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν είλαη έηζη, δελ
μέξσ αλ έρεη αιιάμεη θάηη κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, γηαηί παιηφηεξα, φηαλ ήκνπλ αληηδήκαξρνο
κπνξνχζεο λα παο ζην Ννζνθνκείν φπνηνο θαη λα ήζνπλ θαη ππήξρε ε ζπγθεθξηκέλεεπηκέιεηα,
φπσο θαη κε ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία. Οη δνκέο ηνπ Γήκνπ ήηαλ αλνηθηέο γηα φινπο, είλαη θαη ηα
επηδφκαηα πνπ δίλνληαη ζην θέληξν θνηλφηεηαο.
Έρεη αιιάμεη θάηη σο πξνο ηνπο αζηέγνπο απφ ην 2017 θαη εγψ δελ ην μέξσ;
Μπαηζαξά: χκθσλα κε ηελ FEANTSA, ηελ Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ησλ νξγαλψζεσλ
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αζηέγσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
ζηέγεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ην 2005 έγηλε ε ηππνπνίεζε ησλ αζηέγσλ. Έρεη αλαπηχμεη κηα
ηππνπνίεζε γηα ηνπο άζηεγνπο φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε ζηέγεο ή ηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ
θαηνηθία. Δπνκέλσο απηνί έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία θάπνηνο
ραξαθηεξίδεηαη άζηεγνο.
Άζηεγνο δελ είλαη απηφο ν νπνίνο ζηεξείηεαη ζηέγεο, ππάξρεη θαη κία άιιε κεγάιε
θαηεγνξία αζηέγσλ, είλαη απηνί πνπ δνπλ ζηα παξαπήγκαηα, είλαη απηνί πνπ δνπλ ζηα
ηξνρφζπηηα, εκείο ίζσο έρνπκε ηελ εηθφλα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχλε ζηνλ δξφκν πνπ ζηνλ Γήκν
καο δελ έρνπκε ηέηνηεο ηξαληαρηέο πεξηπηψζεηο, κηα πνπ είρακε έλα δεπγάξη, απηφ
αληηκεησπίζηεθε, απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ θάπνην ζπγγελή ζην Κιεηδί, είραλ θχγεη απφ εθεί θαη
ελ πάζε πεξίπησζε ππήξμε κηα δηαδηθαζία, επέζηξεςαλ εθεί.
Απηή είλαη ε πνιχ ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ άζηεγνο, ηέηνηνπο αζηέγνπο εκείο κέρξη ηψξα
δελ έρνπκε, θάπνηα πεξηζηαηηθά πνπ ππήξραλ ίζσο ζην παξειζφλ αληηκεησπίζηεθαλ, είλαη πνιχ
κεκνλσκέλα θαη ηα μέξεηε φινη ζαο. Άιιεο θαηεγνξίεο αζηέγσλ ζχκθσλα πάληα κε ην έηνο 2015
φπσο ξψηεζα εγψ ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγνχο πνπ είλαη ηελ Πξφλνηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
Φσηεηλή Σεξδή πνπ αζρνιείηαη κε απηφ.
Μηα θαηεγνξία αζηέγσλ είλαη νη ΡΟΜΑ πνπ δνχλε ζηηο παξάγθεο, κηα άιιε θαηεγνξία
αζηέγσλ είλαη νη άλζξσπνη πνπ δνχλε ζηα ηξνρφζπηηα έρνπκε κία γλσζηή πεξίπησζε πνπ ήηαλ θαη
θνληά ζηελ Γ/λζε Πξφλνηαο είλαη κηα άιιε θαηεγνξία αζηέγσλ.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ζην Ννζνθνκείν ην θέληξν ηεο κεζαδφλεο, κηα άιιε θαηεγνξία
είλαη νη ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεμάξηεζεο. Σέηνηα πεξηζηαηηθά ππάξρνπλ,
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δελ είλαη θαηαγεγξακκέλα κε νλνκαηεπψλπκν, βέβαηα κε ηελ ππνγξαθή ηεο Υάξηαο θαη ηελ
ππνγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζηέγσλ ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο έηζη
ψζηε λα κελ είλαη θαλέλαο άλζξσπνο κφλνο ηνπ θαη λα κε ζηεξείηαη θαλέλαο ηε ζηέγε.
Όζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ αζηέγσλ ζηηο δνκέο πγείαο, βάζεη λφκνπ δελ μέξσ απηήλ
ηε ζηηγκή ηη ηζρχεη, ην γεληθφ πνπ αλαθέξεη ν θ.Καξαγηάλλεο ζεσξψ φηη αλαθέξεηαη ζηελ
ηππνπνίεζε ησλ αζηέγσλ. Θεσξψ φηη εθεί αλαθέξεηαη γηαηί θη απηνί νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ
πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θη έρνπλε θαη θάπνηα αιιά ραξαθηεξηζηηθά, αλήθνπλ
επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ αζηέγσλ, φπσο ζηελ θαηεγνξία ησλ αζηέγσλ αλήθνπλ θη άηνκα πνπ
πθίζηαληαη βία κέζα ζηελ θαηνηθία θαη είλαη ππφ δησγκφ. Απηνί ραξαθηεξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
Υάξηα άζηεγνη.
ηνλ Γήκν καο ππάξρεη ν «ΔΡΑΜΟ», κηα εζεινληηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη
αθξηβψο κε απηελ ηελ θαηεγνξία ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππφ δησγκφ θαη πθίζηαληαη βία θαη πην
ζπγθεθξηκέλα κε γπλαηθείν πιεζπζκφ πνπ έρνπλ παηδηά θη νηθνγέλεηεο.
Γηα ην ζεζκηθφ θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, φπσο αλαθέξεη θαη ζην εηζεγεηηθφ, ζχκθσλα
κε ην Άξζξν 29 ηνπ λφκνπ 52 αλαγλσξίδνληαη νη άζηεγνη σο εππαζήο θνηλσληθή νκάδα ζηελ
νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία, αιιά πνιιέο θνξέο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
μεπεξλάεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πην κπξνζηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά δελ
αθνινπζνχκε φινη ην ζεζκηθφ πιαίζην.
Σν αληηκεησπίδσ γηα πξψηε θνξά απηφ ην ζέκα, επίζεο φπσο κε έρνπλ ελεκεξψζεη είρε
γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ην 2006 ζηελ Ηηαιία γηα λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ησλ
αζηέγσλ, ην 2017 πξνρψξεζαλ νη Άγγινη.
Κνξσλάο: Πξνθαλψο θαη ζα ςεθήζσ ππέξ ηνπ ζέκαηνο, ε αληίξξεζή κνπ είλαη φζνλ
αθνξά ην έγγξαθν πνπ αλέθεξα, δε κπνξεί ν γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΓΔ λα αλαθέξεηαη κε
γεληθεχζεηο ζην ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Πξνθαλψο θάηη άιιν ζέιεη λα πεη, αιιά κε απηήλ ηε
γελίθεπζε ζεσξψ φηη επνπιψλνληαη νη αηέιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζέισ λα πσ κε απηφ ην εμήο:
Ο άζηεγνο πξνθαλψο θαη δελ ζηεξείηαη ηελ πξφζβαζε ζηελ δεκφζηα ππεξεζία πγείαο, είλαη κηα
θαηάθηεζε απφ ην 2016, κε ην Α.Φ.Μ. θαη ρσξίο λα πιεξψζεη νηηδήπνηε πεγαίλεη ζην
Ννζνθνκείν θαη ρξήδεη ηεο απαξαίηεηεο λνζειείαο.
Όζνλ αθνξά ηα επηδφκαηα ηα ρνξεγνχζε ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κέρξη ην
2018 θαη ηψξα ηα ρνξεγεί ην Κέληξν Κνηλφηεηαο, άξα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη
ηα επηδφκαηα θαη ηελ πγεία ε πξφζβαζε γεληθφηεξα ππάξρεη.
Τπάξρεη έλα ζέκα φζνλ αθνξά ηα επηδφκαηα θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, φηη φια απηά
ηα επηδφκαηα δίλνληαη κε βάζε νηθνλνκηθά θξηηήξηα, εθεί ππάξρεη φλησο ζέκα γηαηί γηα λα πάξεη
θάπνηνο επίδνκα πξέπεη λα έρεη θάλεη θνξνινγηθή δήισζε, απηφ φκσο δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ
θνηλσληθή πξνζηαζία έρεη λα θάλεη κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. Γη’ απηφ ιέσ φηη νη γεληθεχζεηο θαη
πφζν κάιινλ απφ θάπνηνλ πνπ είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΓΔ, θαιχπηνπλ ην πξφβιεκα, ην
πξφβιεκα είλαη εθεί, άζηεγνη ή άιινη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ κηα νηθνλνκηθή αδπλακία δελ
κπνξνχλ λα πάξνπλ ην επίδνκα απφ ηελ Πξφλνηα ή απφ ην Κέληξν Κνηλφηεηαο γηαηί δελ θάλνπλ
ην πην απιφ, δελ θάλνπλ κηα θνξνινγηθή δήισζε. Δθεί πξέπεη λα επηθεληξψζνπκε θη φρη λα
γεληθεχνπκε ηηο πεξηζηάζεηο.
Μπαηζαξά: Δδψ κηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ ζηεξνχληαη ζηέγεο, δελ αλαθεξφκαζηε ζην
νηθνλνκηθφ. Σν ΚΔΑ ην παίξλνπλ θαηεγνξίεο αλζξψπσλ θαη θαιά θάλνπλ θαη ην παίξλνπλ θαη
καθάξη λα απμεζεί ν πιεζπζκφο πνπ ην παίξλεη εθφζνλ ην έρεη αλάγθε θαη πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο, αιιά δελ είλαη κφλν γηα ηνπο άζηεγνπο.
Σν ΚΔΑ δίδεηαη ζε θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ζχκθσλα φπσο είπαηε κε ηελ θνξνινγηθή ηνπο
δήισζε. ίγνπξα είλαη έλα πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο απφ
εδψ θαη πέξα θαη ζηελ ππεξεζία θαη απαζρφιεζε θπζηθά θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σζαλαμίδεο: Να απαληήζσ ζηνλ θ.Κνξσλά. Οη άζηεγνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ δήισζε
αιιά ε δπζθνιία είλαη φηαλ θάπνηνο γξάθεη πίζσ ζην ρψξν πνπ κέλεη, ν άζηεγνο πξέπεη λα είλαη
δεισκέλνο ζε θάπνην κεηξψν θαη δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ.
πλάδειθνη, λα κηιήζνπκε ιίγν γηα ηα λνχκεξα. ηελ Δ.Δ. απφ φηη ιέλε θαη νη ζηαηηζηηθέο
έρνπκε 10 εθαηνκκχξηα άζηεγνπο θαη ζηελ ρψξα καο πξνζεγγίδνπλ ηηο 50.000 απφ φηη ιέλε νη
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εθηηκήζεηο. Έλα νπνηνδήπνηε δηθαίσκα έρεη νπζία θαη λφεκα φηαλ πινπνηείηαη, απφ ηε ζηηγκή πνπ
δελ πινπνηείηαη κέλεη ζηνλ ρψξν ηνπ ηδεαηνχ, ζηελ θηινινγία.
Απηφ πνπ έξρεηαη γηα λα ην ςεθίζνπκε είλαη έλα επρνιφγην γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ
αζηέγσλ, είλαη παξάιιεια θη έλα θείκελν ππνθξηζίαο πνπ καο έρεη έξζεη ζαλ θαηεχζπλζε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Ζ Δ.Δ. ππεχζπλε γηα ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο
πνπ θάλεη ηνπο πινχζηνπο πινπζηφηεξνπο αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε θαη νδεγνχλ πιαηηά ιατθά
ζηξψκαηα ζηε θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε.
Μαο δεηνχλ λα ζπκκεηέρνπκε ζε κηα θακπάληα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ ηνπο,
απηφ είλαη ηνπιάρηζηνλ ππνθξηηηθφ. Ση δηθαίσκα κπνξεί λα έρεη έλαο άζηεγνο ζε απηήλ ηελ
θνηλσλία πνπ είλαη βαζηά εθκεηαιιεπηηθή, βαζηά άληζε θαη κέζα ζε έλαλ έληνλν αληαγσληζκφ;
Πξνζέμηε, δελ είλαη ηπραίν πνπ ζηελ ιίζηα κε ηα 11 δηθαηψκαηα πνπ θαινχκαζηε λα
πηνζεηήζνπκε απνπζηάδεη ην πην βαζηθφ δηθαίσκα, ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηα εξγαζηαθά θαη
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. Αλ ηθαλνπνηήζνπκε απηά ηα δηθαηψκαηα θαιχπηνπκε φια ηα ππφινηπα,
αθφκα θη απηά πνπ ιέεη, ην δηθαίσκα ζε αμηνπξεπή ζηέγαζε άκεζεο αλάγθεο είλαη ζε επίπεδν
δηαθήξπμεο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη πξνηάζεηο.
Δκείο πηζηεχνπκε φηη αληί λα ζπδεηάκε απηήλ ηελ εηζήγεζε ζα κπνξνχζακε λα θάλνπκε
κηα εηζήγεζε δηθή καο πνπ ζα ιέεη ηη; Να βνεζήζνπκε άκεζα ηνπο αζηέγνπο. Με πνηα κέηξα;
Καηαξρήλ ελάληηα ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο πξψηεο θαηνηθίαο πνπ μεζπηηψλεη ιατθά ζηξψκαηα,
ελάληηα ζηνλ ΔΝΦΗΑ πνπ αλαγθάδεη αλέξγνπο λα πιεξψλνπλ ελνίθην γηα ην ζπίηηα ηνπο, ηελ
άκεζε επηδφηεζε ησλ αλέξγσλ φζν είλαη ην ηακείν αλεξγίαο. Να ιάβνπκε κέηξα πνπ ζα ιχλνπλ
ην πξφβιεκα, δειαδή ζηελ άκεζε αλαθνχθηζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζεθαη λα πηνζεηήζνπκε. Δπρνιφγηα απηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη
γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε εκείο δελ κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε θαη ζα ην θαηαςεθίζνπκε.
Παινπθίδεο: Ζ θ.Μπαζηαξά λα καο ελεκεξψζεη. Τπάξρεηθάπνηα ηνπνζέηεζε. Σν γλσξίδσ
απφ δηθφ κνπ άλζξσπν πξνζσπηθά πνπ έρεη πάξα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα, πνπ είλαη άζηεγνο θαη
κε ζπλεξγαζία πνπ είρακε κε ηελ θ.Μπαζηαξά κήπσο ν άλζξσπνο ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη ην
θξχν, ζεξκαίλεηαη κε πξσηφγνλνπο ηξφπνπο θαη πνιχ επηθίλδπλνπο. Τπάξρεη θάπνηα πξφβιεςε λα
πάλε ζην Φηιίππεην, ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην κέρξη θάπνηα ζηηγκή ηεο εκέξαο, κεηά κε πξνηξνπή
ηεο θ.Μπαηζαξά λα κεηαθεξζεί ζηελ Θεζζαινλίθε θη εθεί λα θηινμελεζεί. Γελ ππάξρεη θάηη ζηε
Βέξνηα θαη καθάξη λα είλαη ν ηειεπηαίνο ρεηκψλαο γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηελ
πφιε καο.
Δγψ πξνζσπηθά γλσξίδσ έλαλ, είλαη θίινο κνπ θαη λα κπνξέζνπκε ηνπ ρξφλνπ θάηη λα
θάλνπκε φινη καδί, απηφ είλαη ην αλζξψπηλν κέξνο ηνπ Γ.., γηα λα βάινπκε ηέινο ζην καξηχξην
κηαο αλζξψπηλεο ςπρήο πνπ γλσξίδσ εγψ πξνζσπηθά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο
Γεσξγίαο Μπαηζαξά;
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ αληηδεκάξρνπ πεξηνπζίαο Αιεμάλδξνπ Σζαρνπξίδε ςήθηζαλ
ηξηάληα πέληε (35) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο, Β. Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.
Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Γξεγνξηάδεο,
Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο,
Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο,
Ν.Λαδφπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο, Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο,
Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε,
Γ.Γεκεξηδίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζε ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 15-1-2021 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηεο αληηδεκάξρνπ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Γεσξγίαο
Μπαηζαξά.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 624/2020 απφθαζε ηνπ Γ/θνχ πκβνπιίνπ ηεο ΚΔΓΔ.
3.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
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4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή ηεο Υάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ
Γήκαξρν Βέξνηαο Κσλζηαληίλν Βνξγηαδίδε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο.
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Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 6 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Β.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
Γ.
Γ.
Β.
Α.
Κ.
Κ.
Π.
Α.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 9-2-2021
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

