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Πηε Οόδν ζήκεξα ηελ 26ε Φεβποςαπίος ηος 2021 εκέξα Ξαπαζκεςή θαη
ώξα 17.30 ηο Γεμοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηελεδιάζκετε ζε Ρακηική
Πςνεδπίαζε ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ
Γεκαξρείνπ Οόδνπ, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ Δγθύθιην
163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηηο εθδνζείζεο
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο
Απόθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ
14
ηεο
Θνηλήο
πνπξγηθήο
Απόθαζεο
νηθ.Γ1α/Γ.Ξ.
νηθ.32009/23.05.2020 (Β 1988),θαζώο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β)
θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ νξίδεη όηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα
ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε όλα ηα μέλη ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε
πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή καλούνηαι από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν
μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να είναι απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο
τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ
εγθύθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος
Γεμάπσος Οόδος κ. Ανηώνε Β. Θαμποςπάκε.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεύζεθε
θαη θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα ζε όινπο ηνπο Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018)
θαη 95 ηνπ Λ.3463/2006.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠΑνηιδήμαπσορ
3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ Ανηιδήμαπσορ
4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ Ανηιδήμαπσορ
6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ Ανηιδήμαπσορ
7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ανηιδήμαπσορ
8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΩΡΗΝΠΔπικεθαλήρ παπάηαξερ «ΟΝΓΝΠ
ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ»
30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠΑνηιππόεδπορ Γ.Π.
33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ
35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ
36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ
ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ
11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ Ανηιδήμαπσορ

37.ΘΝΟΩΛΑΗΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

12.ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΩΟΝΠ-

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ

38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ

Ανηιδήμαπσορ
13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ

40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ
15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ

41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ

43. ΗΩΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ
Γ.Π

18.ΠΔΪΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙΞπόεδπορ Γ.Π.
20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ

42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠΔπικεθαλήρ παπάηαξερ «ΟΝΓΝΠ
ΑΜΗΩΛ»

46.ΞΝΡΠΝΠ ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ
παπάηαξερ
«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ

47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Ανηιδήμαπσορ
23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ανηιδήμαπσορ
25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ
26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ
28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ

2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ

Ξαξνύζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οόδνπ θα Θπξηαθή
Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξόεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:


Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο
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Γελλαδίνπ θ.Αθθνύξεο Πηαύξνο
Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, θαζόζνλ επί ζαξάληα ελλέα
(49) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξίζηαληαη νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξόεδξνο ηνπ
Γ.Π. θ. Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.
Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Γεκήηξεο
ακέζσο.

Θαξαληδηάο πξνζήιζε

θαη απνρώξεζε

Θ Δ Κ Α 17ο: Έγκπιζε ηερ Σάπηαρ Γικαιυμάηυν ηυν Αζηέγυν, απ.
560/2021 ηερ εθαπμογήρ ειζεγήζευν ηος Γήμος Οόδος.
Ν Αληηδήκαξρνο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο, Γηνηθεηηθήο Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε &
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Ησάλλεο Θακπνύξεο εηζεγνύκελνο ην ζέκα
ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 560/2021 εηζήγεζε ηεο εθαξκνγήο
εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ Οόδνπ ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Ζ ρώξα καο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία βίσζε θαη ζπλερίδεη, ιόγσ covid-19, λα
βηώλεη κηα αλαπάληερε θαη δπζβάζηαρηε θξίζε,
ηόζν νηθνλνκηθή όζν θαη
θνηλσληθή. Ρα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο ήηαλ ε απνζάζξσζε ηεο κεζαίαο ηάμεο,
κε όηη ζπλέπεηεο είρε απηό γηα ηελ θνηλσλία καο. Μαθληθά είδακε ζπλαλζξώπνπο
καο λα ράλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, λα ςάρλνπλ ζηα ζθνππίδηα γηα ηελ ηξνθή ηνπο,
ελώ από ζηνρεπκέλεο θνηλσληθέο έξεπλεο δηαπηζηώζεθε ε ξαγδαία επηδείλσζε
ηεο αζηεγίαο. Σσξίο ζηαζεξή θαηνηθία, ν άζηεγνο ζηεξείηαη πνιιώλ άιισλ
ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ όπσο ε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ
εξγαζία, ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζε επηδόκαηα θαη ζην βαζηθό ςπρνινγηθό
δηθαίσκα ηνπ πξνζσπηθνύ ρώξνπ.
Δίλαη ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηέγεο ζε θάζε
άηνκν πνπ δηακέλεη ζηε ρώξα αλεμαξηήησο θύινπ, λνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο, θνηλσληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη εζληθήο πξνέιεπζεο. Γηα ην ιόγσ
απηό, είλαη απόιπηε αλάγθε λα δηακνξθσζεί έλα δεζκεπηηθό Δζληθό Πηξαηεγηθό
Πρέδην Γξάζεο γηα ηνπο άζηεγνπο κε ηε ζπλεξγαζία κε ηε ζπλεξγαζία ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππνπξγείσλ, δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ νξγαλώζεσλ.
Ξαξά ην όηη έγηλε ε πξώηε πξνζπάζεηα λνκνζεηηθνύ νξηζκνύ ηνπ αζηέγνπ κε ην
άξζξν 29 ηνπ Λ.4052/2012 (ΦΔΘ41/ηΑ/2012) θαη νη άζηεγνη αλαγλσξίδνληαη σο
εππαζήο θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία,
δελ έρεη ππάξμεη θακία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο απηήο ηεο ξύζκηζεο. Δπίζεο, δελ
έρεη ππάξμεη επίζεκε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ αζηέγσλ, ώζηε λα δηαζέηνπκε
αμηόπηζηα ζηνηρεία θαη κε βάζε απηά λα εθαξκόδνληαη ζηεγαζηηθέο πνιηηηθέο θαη
πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ησλ αζηέγσλ.
Ρν 2016, έλα ςήθηζκα πνπ πηνζεηήζεθε από ην Ππκβνύιην Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ππεγξάθε από όια ηα Θξάηε - Κέιε ηεο ΔΔ, θαινύζε «λα
ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαιείθεη θάζε λόκνο πνπ πνηληθνπνηεί
ηελ αζηεγία». Ζ Λέα Αζηική Αηδένηα (The New Urban Agenda) πνπ εγθξίζεθε
από ην Ππλέδξην ηνπ UN Habitat III, ην Λνέκβξην ηνπ 2016, θαινύζε ζηε ιήςε
κέηξσλ «για να πεπιοπιζηεί και να εξαλειθηεί η αζηεγία, να
ανηιμεηωπιζηεί και να εξαλειθηεί η ποινικοποίηζη ηηρ και για ηην
πποοδεςηική ππαγμαηοποίηζη ηος πλαιζίος για ηο δικαίωμα για ηο
δικαίωμα ζε επαπκή ζηέγαζη». Νη
Πηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλώλ (SDGs) θαινύζε «να μπει ένα ηέλορ ζηη θηώσεια και
ζςγκεκπιμένα ζηην ακπαία θηώσεια, μέσπι ηο 2030». Ρν 2017, ε
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηα Θξάηε κέιε, αλαθήξπμαλ ηνλ Δπξσπατθό ππιώλα
ησλ Θνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ (EPSR) πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα ζηε
ζηέγε ππό ηελ Αξρή 19.
H FEANTSA είλαη ε Δπξσπατθή Νκνζπνλδία ησλ Νξγαλώζεσλ πνπ αζρνινύληαη
κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αζηεγίαο θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
ζηέγεο, ζηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. Αξηζκεί ζρεδόλ 130 κέιε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη
ζε πεξηζζόηεξεο από 30 ρώξεο, ελώ απνηειεί Πύκβνπιν ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο. Κία από ηηο θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο πνπ πινπνηεί ε FEANTSA θαη
ελεξγνπνηήζεθε ην 2019 είλαη θακπάληα “Homeless Bill of Rights” πνπ ζηνρεύεη
ζηελ πηνζέηεζε ηεο Σάξηαο Γηθαησκάησλ ησλ Άζηεγσλ από Νξγαληζκνύο
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ ελζάξξπλζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε αλαγλώξηζεο
ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζηέγσλ.
Ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Θαηαπνιέκεζεο ηεο Φηώρεηαο,
θ. Γ. Πηακάηεο, κε ην αξ.πξση.579 έγγξαθν ηνπ, καο θνηλνπνίεζε ησλ Σάξηα
Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ» ηεο FEANTSA. Κε ηελ πηνζέηεζή ηεο θάλνπκε έλα
ζεκαληηθό βήκα, αθνύ σο θνηλσλία απνδερόκαζηε ηηο δηθέο καο θαηαξρήλ
αδπλακίεο θαη δεζκεπόκαζηε κε πξάμεηο λα θάλνπκε ην «κανείρ μόνορ ηος
ζηην κπίζη» αλαπόζπαζην θνκκάηη ησλ πνιηηηθώλ καο πνπ αθνξνύλ ηελ
αιιειεγγύε θαη ηε ε θνηλσληθή ζπλνρή. Δίλαη επηηαθηηθό όζν πνηέ λα πεξάζνπκε
από ηα ιόγηα ζηηο πξάμεηο.
Παρακαλούμε από ηο Σώμα όπφς εγκρίνει ηη Χάρηα Δικαιφμάηφν ηφν Αζηέγφν:
ΣΑΟΡΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΩΛ ΑΠΡΔΓΩΛ
Δκείο, ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ειιεληθή θαη
δηεζλή λνκνζεζία, ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ αθνξνύλ ηα Γηθαηώκαηα ηνπ
Αλζξώπνπ θαη ηηο δεκνθξαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ,
δηαθεξύζζνπκε όηη:
Ν ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ όζσλ βηώλνπλ ζπλζήθεο έιιεηςεο
ζηέγεο θαη ηδηαηηέξσο ην δηθαίσκά ηνπο ζηε ζηέγε θαη ηελ θαηνηθία, απνηεινύλ
βαζηθό κέιεκα ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Οόδνπ. Ππληνλίδνληαο ηηο
πξνζπάζεηέο καο πξνο ηνλ ζηόρν απηόλ θαη κέρξη ηελ πιήξε επίηεπμή ηνπ,
δεζκεπόκαζηε λα ελεξγνύκε ώζηε λα κελ επηβαξύλνληαη επηπιένλ νη δπζρεξείο
θαη απάλζξσπεο ζπλζήθεο πνπ βηώλνπλ όζνη δελ δηαζέηνπλ θαηάιπκα.
Όπσο θαη άιιεο Δπξσπατθέο πόιεηο, αληηκεησπίδνπκε ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζηελ
επαξθή θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή θαηνηθία ή ζε
επείγνληα θαη κεηαβαηηθά θαηαιύκαηα. Ζ αλεξγία θαη ε θηώρεηα βαξύλνπλ
νινέλα θαη πεξηζζόηεξν έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ καο θαη ε πίεζε πξνο ηνπο
δεκνηηθνύο πόξνπο θαη ππεξεζίεο απμάλεηαη.
Κπξνζηά ζηελ θαηάζηαζε απηή, ζεσξνύκε επζύλε όισλ, αηόκσλ, θνξέσλ,
επηρεηξήζεσλ θαζώο επίζεο θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ
Γεκνηηθνύ καο Ππκβνπιίνπ, λα ελεξγνύλ κε ηξόπν ώζηε λα βειηηώλνπλ ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αζηέγσλ θαη λα κεηώλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ
έρεη ε έιιεηςε ηεο θαηνηθίαο ζε απηνύο.
Δθθηλώληαο από ηα παξαπάλσ, επηβεβαηώλνπκε ηελ πεπνίζεζή καο όηη θάζε
άηνκν πνπ βηώλεη ζπλζήθεο έιιεηςεο ζηέγεο πξέπεη λα απνιακβάλεη ηα ίδηα
δηθαηώκαηα κε θάζε θάηνηθν απηήο ηεο πόιεο. Θαλείο δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κόλν θαη κόλν επεηδή είλαη άζηεγνο. Γηα ην ιόγν απηό
δεζκεπόκαζηε ηδηαηηέξσο λα εξγαζηνύκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ αθόινπζσλ
δηθαησκάησλ:
1. Ρν δηθαίσκα ζε αζθαιή θαηνηθία, ώζηε ν άζηεγνο λα πάςεη λα είλαη άζηεγνο.
Νη ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε θαηάιιειεο ζηεγαζηηθέο
ιύζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο ζε όινπο. Ωο Γεκνηηθό Ππκβνύιην, ζα
εξγαζηνύκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ζπλεξγαδόκελνη κε άιιεο αξκόδηεο
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δεκόζηεο αξρέο γηα λα ππάξμνπλ επαξθείο ζηεγαζηηθέο επηινγέο πνπ λα
θαιύπηνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο.
2. Ρν δηθαίσκα ζηελ πξόζβαζε ζε άκεζε αμηνπξεπή επείγνπζα ή κεηαβαηηθή
δηακνλή, όπνπ ε δπλαηόηεηα λα παξαζρεζεί ζηαζεξή ζηέγε δελ είλαη άκεζα
εθηθηή. Πε ζπλεξγαζία κε όιεο ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο, επηδηώθνπκε λα
δηαζθαιίζνπκε επαξθή επείγνπζα/κεηαβαηηθή δηακνλή, ώζηε λα κελ
εμαλαγθάδεηαη θαλείο λα θνηκάηαη ζην δξόκν ιόγσ έιιεηςεο αλάινγσλ δνκώλ.
3. Ρν δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην ρώξν θαη λα κεηαθηλνύληαη
ειεύζεξα ζε απηόλ, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο ζε ζρέζε κε
ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο. Δλδεηθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξόζβαζε ζε
πεδνδξόκηα, δεκόζηα πάξθα, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη δεκόζηα θηίξηα, κε
ηνπο όξνπο πνπ ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ δπλαηόηεηα αλάπαπζεο ζε
δεκόζην ρώξν ζα πξέπεη λα αζθείηαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο γηα όινπο, ρσξίο
πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνύο ζε όζνπο είλαη άζηεγνη.
4. Ρν δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε από ην πξνζσπηθό ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ, αλαθνξηθά κε ηηο παξερόκελεο από απηό ππεξεζίεο, ρσξίο
θάπνηα δηάθξηζε ζε όζνπο δελ έρνπλ θαηάιπκα.
5. Ρν δηθαίσκα λα εληαρζνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή ζπλαθώλ
ππεξεζηώλ, θάηη γηα ην νπνίν ζπρλά νη άζηεγνη βηώλνπλ επηπξόζζεηεο
δπζρέξεηεο, κε όληεο ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε.
Γειώλνπκε ηε βνύιεζή καο λα ελεξγήζνπκε γηα λα παξαρσξεζεί
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ύζηαηεο θαηαθπγήο ζε όζνπο δνπλ ζην δξόκν θαη
αηηνύληαη απηήο ηεο βνήζεηαο.
6. Ρν δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πξνζσπηθήο πγηεηλήοηξερνύκελν λεξό, ινπηξό θαη ηνπαιέηεο δηαζθαιίδνληαο ην επίπεδν εθείλν
πγηεηλήο ην νπνίν δηαθπιάζζεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο
εθείλεο πνπ ε πόιε αδπλαηεί λα παξέρεη επαξθώο θαηάιιειεο ππεξεζίεο
δηαζύλδεζεο κε επείγνπζεο/κεηαβαηηθέο δνκέο δηακνλήο.
7. Ρν δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ όιεο ηηο ππεξεζίεο επείγνπζαο κνξθήο κε
ηζόηηκνπο όξνπο κε ηνλ θάζε πνιίηε, ρσξίο δηάθξηζε ιόγσ ηεο ζηεγαζηηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο ή ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο.
8. Ρν δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εθινγηθνύο θαηαιόγνπο
θαη λα ιακβάλνπλ ηα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο θαηά ηε
δηαδηθαζία ησλ εθινγώλ, ρσξίο δηάθξηζε ιόγσ ηεο ζηεγαζηηθήο ηνπο
θαηάζηαζεο.
9. Ρν δηθαίσκα λα πξνζηαηεύνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη λα δεηείηαη ε
ζπλαίλεζή ηνπο πξηλ απηά κνηξαζηνύλ ζε δεκόζηεο ή άιιεο ππεξεζίεο. Όπσο
όινη νη δεκόηεο, νη άζηεγνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηε ρξήζε ησλ
πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηαηξηθό ηνπο ηζηνξηθό, ηνλ
πνηληθό ηνπο θάθειν, εάλ έρνπλ, ην θαζεζηώο ζηέγαζεο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο
δσή θαη ην νηθνγελεηαθό ηνπο ηζηνξηθό.
10.
Ρν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθόηεηα ην νπνίν νθείιεη λα γίλεηαη ζεβαζηό θαη λα
πξνζηαηεύεηαη πιήξσο ζε ζρέζε κε όιεο ηηο κνξθέο ζηέγαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλνηηθώλ, ηππηθώλ θαη άηππσλ δνκώλ
θηινμελίαο. Ωο Γεκνηηθό Ππκβνύιην δεζκεπόκαζηε λα εξγαζηνύκε ώζηε νη
επείγνπζεο/κεηαβαηηθέο δνκέο λα ηεξνύλ θαη λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα απηό.
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11.
Ρν δηθαίσκα εμάζθεζεο θάζε έλλνκεο πξαθηηθήο πνπ ζηνρεύεη ζηελ
επηβίσζε. Έσο όηνπ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο δελ ζα είλαη απαξαίηεηεο,
αλαγλσξίδνπκε όηη, εθόζνλ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή, νξηζκέλνη άλζξσπνη
ελδέρεηαη λα αλαδεηνύλ βνήζεηα από άιινπο αλζξώπνπο κέζσ επαηηείαο ή
ηξνθή από ππνιείκκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ. Νη πξαθηηθέο απηέο δελ
πξέπεη λα πνηληθνπνηνύληαη, λα απαγνξεύνληαη ή λα πεξηνξίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή δώλεο.
Πηε ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα
να αποθαζίζει ζσεηικά.
Ρο Γεμοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότε ηος:





Ρελ ππ’ αξηζ. 560/2021 εηζήγεζε ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ ηνπ Γήκνπ
Οόδνπ ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο,
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από
ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ
93 θαη 281 παξ. 3 ηνπ Λ.3463/2006,
Κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο, ήηνη επί
ζαξάληα έμη (46) παξόλησλ κειώλ θαη ελόο (1) απόληνο ηνπ Γεκνηηθνύ
Ππκβνύινπ θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά,« ΞΔΟ» ςήθηζαλ θαη νη ζαξάληα έμη
(46)

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Δγκπίνει ηελ Σάξηα Γηθαησκάησλ ησλ Αζηέγσλ ε νπνία αλαιπηηθά έρεη
σο εμήο:
Δκείο, ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Οόδνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ειιεληθή
θαη δηεζλή λνκνζεζία, ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ αθνξνύλ ηα Γηθαηώκαηα ηνπ
Αλζξώπνπ θαη ηηο δεκνθξαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αξρέο πνπ ηηο δηέπνπλ,
δηαθεξύζζνπκε όηη:
Ν ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ όζσλ βηώλνπλ ζπλζήθεο έιιεηςεο
ζηέγεο θαη ηδηαηηέξσο ην δηθαίσκά ηνπο ζηε ζηέγε θαη ηελ θαηνηθία, απνηεινύλ
βαζηθό κέιεκα ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Οόδνπ. Ππληνλίδνληαο ηηο
πξνζπάζεηέο καο πξνο ηνλ ζηόρν απηόλ θαη κέρξη ηελ πιήξε επίηεπμή ηνπ,
δεζκεπόκαζηε λα ελεξγνύκε ώζηε λα κελ επηβαξύλνληαη επηπιένλ νη δπζρεξείο
θαη απάλζξσπεο ζπλζήθεο πνπ βηώλνπλ όζνη δελ δηαζέηνπλ θαηάιπκα.
Όπσο θαη άιιεο Δπξσπατθέο πόιεηο, αληηκεησπίδνπκε ζνβαξέο πξνθιήζεηο ζηελ
επαξθή θάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή θαηνηθία ή ζε
επείγνληα θαη κεηαβαηηθά θαηαιύκαηα. Ζ αλεξγία θαη ε θηώρεηα βαξύλνπλ
νινέλα θαη πεξηζζόηεξν έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ καο θαη ε πίεζε πξνο ηνπο
δεκνηηθνύο πόξνπο θαη ππεξεζίεο απμάλεηαη.
Κπξνζηά ζηελ θαηάζηαζε απηή, ζεσξνύκε επζύλε όισλ, αηόκσλ, θνξέσλ,
επηρεηξήζεσλ θαζώο επίζεο θαη ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ
Γεκνηηθνύ καο Ππκβνπιίνπ, λα ελεξγνύλ κε ηξόπν ώζηε λα βειηηώλνπλ ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ αζηέγσλ θαη λα κεηώλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο πνπ
έρεη ε έιιεηςε ηεο θαηνηθίαο ζε απηνύο.
Δθθηλώληαο από ηα παξαπάλσ, επηβεβαηώλνπκε ηελ πεπνίζεζή καο όηη θάζε
άηνκν πνπ βηώλεη ζπλζήθεο έιιεηςεο ζηέγεο πξέπεη λα απνιακβάλεη ηα ίδηα
δηθαηώκαηα κε θάζε θάηνηθν απηήο ηεο πόιεο. Θαλείο δελ πξέπεη λα ζηεξείηαη
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κόλν θαη κόλν επεηδή είλαη άζηεγνο. Γηα ην ιόγν απηό
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δεζκεπόκαζηε ηδηαηηέξσο λα εξγαζηνύκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ αθόινπζσλ
δηθαησκάησλ:
1. Ρν δηθαίσκα ζε αζθαιή θαηνηθία, ώζηε ν άζηεγνο λα πάςεη λα είλαη άζηεγνο.
Νη ππεξεζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε θαηάιιειεο ζηεγαζηηθέο
ιύζεηο πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκεο ζε όινπο. Ωο Γεκνηηθό Ππκβνύιην, ζα
εξγαζηνύκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, ζπλεξγαδόκελνη κε άιιεο αξκόδηεο
δεκόζηεο αξρέο γηα λα ππάξμνπλ επαξθείο ζηεγαζηηθέο επηινγέο πνπ λα
θαιύπηνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο.
2. Ρν δηθαίσκα ζηελ πξόζβαζε ζε άκεζε αμηνπξεπή επείγνπζα ή κεηαβαηηθή
δηακνλή, όπνπ ε δπλαηόηεηα λα παξαζρεζεί ζηαζεξή ζηέγε δελ είλαη άκεζα
εθηθηή. Πε ζπλεξγαζία κε όιεο ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο, επηδηώθνπκε λα
δηαζθαιίζνπκε επαξθή επείγνπζα/κεηαβαηηθή δηακνλή, ώζηε λα κελ
εμαλαγθάδεηαη θαλείο λα θνηκάηαη ζην δξόκν ιόγσ έιιεηςεο αλάινγσλ
δνκώλ.
3. Ρν δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δεκόζην ρώξν θαη λα κεηαθηλνύληαη
ειεύζεξα ζε απηόλ, ρσξίο πεξαηηέξσ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπο ζε ζρέζε κε
ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο. Δλδεηθηηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξόζβαζε ζε
πεδνδξόκηα, δεκόζηα πάξθα, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη δεκόζηα θηίξηα, κε
ηνπο όξνπο πνπ ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ δπλαηόηεηα αλάπαπζεο
ζε δεκόζην ρώξν ζα πξέπεη λα αζθείηαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο γηα όινπο,
ρσξίο πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνύο ζε όζνπο είλαη άζηεγνη.
4. Ρν δηθαίσκα ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη αληηκεηώπηζε από ην πξνζσπηθό ηνπ
Γήκνπ Οόδνπ, αλαθνξηθά κε ηηο παξερόκελεο από απηό ππεξεζίεο, ρσξίο
θάπνηα δηάθξηζε ζε όζνπο δελ έρνπλ θαηάιπκα.
5. Ρν δηθαίσκα λα εληαρζνύλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή ζπλαθώλ
ππεξεζηώλ, θάηη γηα ην νπνίν ζπρλά νη άζηεγνη βηώλνπλ επηπξόζζεηεο
δπζρέξεηεο, κε όληεο ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε.
Γειώλνπκε ηε βνύιεζή καο λα ελεξγήζνπκε γηα λα παξαρσξεζεί
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ύζηαηεο θαηαθπγήο ζε όζνπο δνπλ ζην δξόκν θαη
αηηνύληαη απηήο ηεο βνήζεηαο.
6. Ρν δηθαίσκα πξόζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο πξνζσπηθήο πγηεηλήοηξερνύκελν λεξό, ινπηξό θαη ηνπαιέηεο δηαζθαιίδνληαο ην επίπεδν εθείλν
πγηεηλήο ην νπνίν δηαθπιάζζεη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο
εθείλεο πνπ ε πόιε αδπλαηεί λα παξέρεη επαξθώο θαηάιιειεο ππεξεζίεο
δηαζύλδεζεο κε επείγνπζεο/κεηαβαηηθέο δνκέο δηακνλήο.
7. Ρν δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ όιεο ηηο ππεξεζίεο επείγνπζαο κνξθήο κε
ηζόηηκνπο όξνπο κε ηνλ θάζε πνιίηε, ρσξίο δηάθξηζε ιόγσ ηεο ζηεγαζηηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο ή ηεο εμσηεξηθήο ηνπο εκθάληζεο.
8. Ρν δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ, λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εθινγηθνύο
θαηαιόγνπο θαη λα ιακβάλνπλ ηα έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνύλ ηελ ηαπηόηεηά
ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εθινγώλ, ρσξίο δηάθξηζε ιόγσ ηεο ζηεγαζηηθήο
ηνπο θαηάζηαζεο.
9. Ρν δηθαίσκα λα πξνζηαηεύνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα θαη λα δεηείηαη
ε ζπλαίλεζή ηνπο πξηλ απηά κνηξαζηνύλ ζε δεκόζηεο ή άιιεο ππεξεζίεο.
Όπσο όινη νη δεκόηεο, νη άζηεγνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηε ρξήζε
ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηαηξηθό ηνπο ηζηνξηθό,
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ηνλ πνηληθό ηνπο θάθειν, εάλ έρνπλ, ην θαζεζηώο ζηέγαζεο, ηελ πξνζσπηθή
ηνπο δσή θαη ην νηθνγελεηαθό ηνπο ηζηνξηθό.
10. Ρν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθόηεηα ην νπνίν νθείιεη λα γίλεηαη ζεβαζηό θαη λα
πξνζηαηεύεηαη πιήξσο ζε ζρέζε κε όιεο ηηο κνξθέο ζηέγαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλνηηθώλ, ηππηθώλ θαη άηππσλ δνκώλ
θηινμελίαο. Ωο Γεκνηηθό Ππκβνύιην δεζκεπόκαζηε λα εξγαζηνύκε ώζηε νη
επείγνπζεο/κεηαβαηηθέο δνκέο λα ηεξνύλ θαη λα ζέβνληαη ην δηθαίσκα απηό.
11. Ρν δηθαίσκα εμάζθεζεο θάζε έλλνκεο πξαθηηθήο πνπ ζηνρεύεη ζηελ
επηβίσζε. Έσο όηνπ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο δελ ζα είλαη απαξαίηεηεο,
αλαγλσξίδνπκε όηη, εθόζνλ δελ ππάξρεη άιιε επηινγή, νξηζκέλνη άλζξσπνη
ελδέρεηαη λα αλαδεηνύλ βνήζεηα από άιινπο αλζξώπνπο κέζσ επαηηείαο ή
ηξνθή από ππνιείκκαηα πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ. Νη πξαθηηθέο απηέο δελ
πξέπεη λα πνηληθνπνηνύληαη, λα απαγνξεύνληαη ή λα πεξηνξίδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή δώλεο.
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