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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 29 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 386/22-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11. Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης νικ.  12. Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.  13. Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Χαδουλός Κων. 

5. Κρικώνης Χρ.  15. Κολλάτος Κων/νος 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.  Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17. Κοντογιάννης Ιωα. 

8. Νικολάου Γεώργιος  18. Ανδρέου Νικ. 

9. Μαϊμάρης Δημ.  19.Τσεργάς Κων/νος 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  20.Διψάνας Αχιλλεύς 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Σαΐτης Αστέριος 

2. Ντόντος Γεωργ.     6. Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή   7. Καρατέγος Μιχάλης 

4. Νταναβάρα Αργυρή   Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης Θέματος , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (15ο) «Ψήφιση ΧΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ» 
Αριθμός   Απόφασης ( 17) 
  
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης  Γεώργιος. 
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Η Χώρα μας την τελευταία δεκαετία βίωσε και συνεχίζει, λόγω covid-19, να βιώνει μια 
αναπάντεχη και δυσβάσταχτη κρίση, τόσο οικονομική όσο και κοινωνική. 
Το αποτέλεσμα της κρίσης ήταν η αποσάθρωση της λεγόμενης μεσαίας τάξης, με ότι συνέπειες 
είχε αυτό για την κοινωνία μας. Ξαφνικά είδαμε συνανθρώπους μας να χάνουν τις δουλείες 
τους, να ψάχνουν στα σκουπίδια για την τροφή τους, ενώ από στοχευμένες κοινωνικές έρευνες 
διαπιστώθηκε η ραγδαία επιδείνωση της αστεγίας. 
Χωρίς σταθερή κατοικία, ο άστεγος στερείται πολλών άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην εργασία, στην κοινωνική προστασία, σε επιδόματα και 
στο βασικό ψυχολογικό δικαίωμα του προσωπικού χώρου. 
Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την εξασφάλιση στέγης σε κάθε άτομο που 
διαμένει στη χώρα, ανεξαρτήτως φύλου, νομικής και οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής, 
θρησκευτικής και εθνικής προέλευσης. Για τον λόγο αυτό, είναι απόλυτη ανάγκη να 
διαμορφωθεί ένα δεσμευτικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τους αστέγους με τη 
συνεργασία Οργανώσεων, Δήμων, Περιφερειών, Υπουργείων και Δημόσιων Οργανισμών. 
Παρά το ότι έγινε η πρώτη προσπάθεια νομοθετικού ορισμού του αστέγου με το άρθρο 29 του 
νόμου 4052 (ΦΕΚ 41Α΄ της 1/3/2012) και οι άστεγοι αναγνωρίζονται ως ευπαθής κοινωνική 
ομάδα στην οποία πρέπει να παρέχεται κοινωνική προστασία, δεν έχει υπάρξει καμία 
προσπάθεια εφαρμογής αυτής της ρύθμισης. 
Επίσης, από την Υπηρεσία Πρόνοιας του δήμου μας έχει γίνει καταγραφή των αστέγων και 
διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία. 
Το 2016, ένα ψήφισμα που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και 
υπεγράφη από όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, καλούσε «να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξαλειφθεί κάθε νόμος που ποινικοποιεί την αστεγία». Η Νέα Αστική Ατζέντα (The New Urban 
Agenda) που εγκρίθηκε από το Συνέδριο του UN Habitat III, το Νοέμβριο του 2016, καλούσε στη 
λήψη μέτρων «για να περιοριστεί και να εξαλειφθεί η αστεγία, να αντιμετωπιστεί και να 
εξαλειφθεί η ποινικοποίησή της και για την προοδευτική πραγματοποίηση του πλαισίου για το 
δικαίωμα σε επαρκή στέγαση». Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) 
καλούσε «να μπει ένα τέλος στην φτώχεια, και συγκεκριμένα στην ακραία φτώχεια, μέχρι το 
2030». Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, ανακήρυξαν τον Ευρωπαϊκό 
Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων (EPSR), που συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα στη στέγη 
υπό την Αρχή 19.  
Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία των οργανώσεων που ασχολούνται με την 
καταπολέμηση της αστεγίας και την προώθηση του δικαιώματος της στέγης, στις χώρες της 
Ευρώπης. Αριθμεί σχεδόν 130 μέλη και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, ενώ 
αποτελεί Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Απώτερος σκοπός της FEANTSA είναι η εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας στις χώρες της 
Ευρώπης. Μια από τις καμπάνιες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί η FEANTSA και 
ενεργοποιήθηκε το 2019, είναι η καμπάνια "Homeles Bill of Rights” που στοχεύει στην 
υιοθέτηση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
στην ενθάρρυνση προς την κατεύθυνση αναγνώρισης των δικαιωμάτων των αστέγων. 
Στις 4 Νοέμβριου 2020 ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 
Φτώχειας, κ. Γ. Σταμάτης, με το αρ. πρωτ. 579 έγγραφό του μας κοινοποίησε την «Χάρτα 
Δικαιωμάτων των Αστέγων» της FEANTSA. 
Σκοπός της επιστολής είναι η ευαισθητοποίηση του συνόλου των Δήμων, αρχικά ψηφίζοντας 
την Χάρτα των Δικαιωμάτων (την οποία και σας επισυνάπτουμε), και δευτερευόντως, 
λαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες μέσω ενός Δημοτικού Σχεδίου Δράσης, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών Δημοτών μας που ζουν κάτω από συνθήκες αστεγίας. 
Καλές πρακτικές σχετικά με την παραπάνω πρωτοβουλία έχουν λάβει αρκετές Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Σε Εθνικό Επίπεδο πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, που πρόσφατα με την υπ’ αριθ. 679/29-
10-2020 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υιοθέτησε την Χάρτα, αλλά και η 
Αθήνα, ο Πειραιάς, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, η Ν.Ιωνία, και τα Τρίκαλα, που τον Μάιο του 2018 
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προχώρησαν σε καταγραφή των Αστέγων με την συνδρομή του Πάντειου Πανεπιστημίου αλλά 
και 35 εθελοντών και επαγγελματιών από κοινωνικές οργανώσεις (UNESCO, Γιατροί του 
Κόσμου, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, PRAKSIS) και του Υπουργείου Εργασίας, που είχε αναλάβει την 
πρωτοβουλία για την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας. 
Στόχοι αυτής της δράσης ήταν: 
α) η δυνατότερη και αποτελεσματικότερη συγκέντρωση στοιχείων για την ανάδειξη ενός 
πολυεπίπεδου και σύνθετου ζητήματος που παραμένει εν πολλοίς αθέατο από την δημόσια 
συζήτηση, 
β) η απόκτηση αξιόπιστων στοιχείων για την καλύτερη γνώση των διαφορετικών καταστάσεων 
έλλειψης στέγης, των αιτιών που οδηγούν και συντηρούν την αστεγία και των τρόπων με τους 
οποίους οι άνθρωποι καταφέρνουν (ή όχι) να την ξεπεράσουν και  
γ) ο σχεδιασμός πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία (evidence-based policy). 
Ουσιαστικά με την υιοθέτηση της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων» κάνουμε ένα 
σημαντικό βήμα, αφού ως κοινωνία αποδεχόμαστε τις δικές μας καταρχήν αδυναμίες και 
δεσμευόμαστε με πράξεις να κάνουμε το «κανείς μόνος του στην κρίση» αναπόσπαστο κομμάτι 
των πολιτικών μας που αφορούν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Είναι επιτακτικό 
όσο ποτέ να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κάλεσε το Δ.Σ. να εγκρίνει τη «ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ» 
του Δήμου Τεμπών 

 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που πήραν το λόγο, τοποθετήθηκαν ως εξής: 

ΚΚωωσσττήή  &&  ΧΧααδδοουυλλόόςς  (()): Αυτό είναι ένα ευχολόγιο που έρχεται από την ΕΕ, γιατί αυτοί είναι οι 
υπεύθυνοι αυτής της πολιτικής που δημιουργεί αστέγους… Η Λαϊκή Συσπείρωση δεν μπορεί να 
συμπράξει σε κάτι τέτοιο… Δεν θα συναινέσει σε αυτό. Η παύση δημιουργίας αστέγων είναι η 
απάντηση.. 

 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση, τη ΧΑΡΤΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ και μετά από διαλογική 
συζήτηση.    [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι ψήφισαν KATA] 

 
Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

 
 Την ψήφιση της Χ Α Ρ Τ Α Σ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Σ Τ Ε Γ Ω Ν ,  η οποία έχει ως εξής: 

 

ΧΧάάρρτταα  ττωωνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττωωνν  ΑΑσσττέέγγωωνν  
 
Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αξίες που την υποστηρίζουν, εμείς, το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών δηλώνουμε: 
 
 Είναι το διαρκές μέλημα του Δημοτικού Συμβουλίου να σέβεται και να διατηρεί τα 
δικαιώματα ανθρώπων που βιώνουν έλλειψη στέγης, ιδίως το δικαίωμα στέγασης. Ενώ 
αγωνιζόμαστε για αυτόν τον στόχο, είμαστε αποφασισμένοι να μην συνεισφέρουμε με κανέναν 
τρόπο στις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν πολύ συχνά άνθρωποι που δεν 
έχουν μέρος για να ζήσουν. Από κοινού με τις πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα με τα θεσμικά 
μας όργανα ΠΕΔ, ΚΕΔΕ και με τις δικές μας Υπηρεσίες Πρόνοιας αντιμετωπίζουμε προκλήσεις 
στην παροχή όσο το δυνατόν πιο επαρκούς κοινωνικής φροντίδας. Τα βάρη της ανεργίας και της 
φτώχειας αυξάνονται όλο και περισσότερο σε ένα ποσοστό του πληθυσμού μας και η πίεση 
στους δημόσιους πόρους και τις υπηρεσίες αυξάνεται.  
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 Δεδομένης αυτής τις κατάστασης, πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη όλων, των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών, και όλων των τοπικών αρχών,  να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που είναι άστεγοι και να μειώσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης στέγης. Για να επιτευχθεί αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο 
πιστεύει ότι είναι σημαντικό να επαναδιατυπώσουμε ότι κάθε άνθρωπος που αντιμετωπίζει 
έλλειψη στέγης δικαιούται την ίδια μεταχείριση με οποιονδήποτε άλλο κάτοικο στην περιοχή 
του δήμου μας. Κανείς δεν πρέπει να στερείται περαιτέρω δικαιωμάτων επειδή είναι άστεγος.  

  

  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  δδεεσσμμεευυόόμμαασσττεε  νναα  εερργγαασσττοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  αακκόόλλοουυθθωωνν  

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν::  
I. Το πιο σημαντικό δικαίωμα που έχει ένας άστεγος είναι να βγει από την έλλειψη 

στέγης. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες λύσεις στέγασης 
πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους άστεγους. Σε συνεργασία με άλλες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές, θα εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή 
λύση.  

II. Η στέγαση όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να παρασχεθεί αμέσως, η πρόσβαση όμως σε 
αξιοπρεπή καταλύματα έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους 
ανθρώπους που είναι άστεγοι. Η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Τεμπών δεσμεύετε 
να συνεργαστεί με τις δημόσιες αρχές για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λύση 
ώστε κανείς να μην αναγκάζεται να κοιμηθεί με δυσκολία αναζητώντας στέγη.  

III. Τα άτομα που είναι άστεγα πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα να χρησιμοποιούν 
δημόσιο χώρο και να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα σε αυτόν, χωρίς μεγαλύτερους 
περιορισμούς από ό, τι ισχύουν για άλλους. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται 
σε πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια 
κτίρια με τους ίδιους όρους με οποιονδήποτε άλλο κάτοικο της περιοχής. Οι ίδιοι 
κανόνες που ισχύουν για την ανάπαυση στο δημόσιο χώρο θα πρέπει να ισχύουν για 
όλους, χωρίς επιπλέον περιορισμό στα άτομα που είναι άστεγα. 

IV. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το 
προσωπικό και οι υπηρεσίες τους διατηρούν το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης για όλους, 
χωρίς διάκριση εις βάρος εκείνων που δεν έχουν σπίτι.  

V. Τα άτομα που είναι άστεγα συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετη άρνηση δικαιωμάτων στην 
αγορά εργασίας και παροχή δημόσιων υπηρεσιών επειδή δεν μπορούν να παρέχουν 
ταχυδρομική διεύθυνση. Το συμβούλιο δεσμεύεται να παρέχει μια αποτελεσματική 
ταχυδρομική διεύθυνση της τελευταίας λύσης σε άτομα που είναι άστεγοι και 
χρειάζονται αυτή τη βοήθεια.  

VI. Όταν ο Δήμος Τεμπών δεν είναι σε θέση να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες που 
συνδέονται με τη στέγαση έκτακτης ανάγκης, δεσμευόμαστε να παρέχουμε το δικαίωμα 
πρόσβασης σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής – τρεχούμενο νερό (πηγές πόσιμου 
νερού), ντους και τουαλέτες επαρκείς ώστε να επιτρέπουν το επίπεδο υγιεινής 
κατάλληλο για τη διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

VII. Το δικαίωμα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης – κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
υγείας, αστυνομία και πυροσβεστική υπηρεσία – με τους ίδιους όρους με οποιονδήποτε 
άλλο κάτοικο της περιοχής μας, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις λόγω της κατοικίας τους 
ή της φυσικής τους εμφάνισης.  

VIII. Το δικαίωμα ψήφου, να συμπεριληφθεί στο εκλογικό μητρώο και να δοθούν τα 
απαραίτητα έγγραφα για να αποδείξει την ταυτότητα του κατά την ψηφοφορία στις 
εκλογές, χωρίς να γίνεται διάκριση λόγω της κατάστασής τους. 

IX. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων, με κοινή χρήση των δεδομένων τους 
μόνο από δημόσιες και άλλες υπηρεσίες με τη συγκατάθεσή τους και μόνο για τους 
σκοπούς παροχής υπηρεσιών και λύσεων σε αυτά. Οι άστεγοι έχουν το ίδιο δικαίωμα 
με άλλους πολίτες να ασκούν τον έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων, ιδίως των 
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πληροφοριών για την υγεία τους, του ποινικού τους μητρώου εάν έχουν, την τροχιά της 
στέγασης και την ιδιωτική τους ζωή και το οικογενειακό ιστορικό.  

X. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή πρέπει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται όσο το 
δυνατόν πληρέστερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για να 
διασφαλίσει ότι όλα τα καταλύματα έκτακτης ανάγκης που παρέχονται μπορούν να 
παραδώσουν σε αυτό το δικαίωμα.  

XI. Το δικαίωμα εκτέλεσης πρακτικών απαραίτητων για την επιβίωση σύμφωνα με το νόμο. 
Ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών αγωνίζεται για τις περιοχές στις οποίες τέτοιες 
πρακτικές δεν είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι όπου οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη 
επιλογή, θα ζητήσουν υποστήριξη από άλλους ανθρώπους μέσω επαιτείας ή 
κτηνοτροφίας για να επιβιώσουν. Τέτοιες πρακτικές επιβίωσης δεν πρέπει να 
ποινικοποιούνται από μόνες τους, να απαγορεύονται ή να περιορίζουν αυθαίρετα σε 
συγκεκριμένες περιοχές.   

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 17/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

 Κυρίτσης Γεώργιος 
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