
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ          
Αρ. Πράξης: 348 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος,  4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό  μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αναμουρλόγλου Χρήστος, Χατζή Ελένη τακτικά 
μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής Χρήστος, 
(Αντιπρόεδρος) και η κ. Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, η οποία αναπληρώθηκε από 
τον Καρβουνιάρη Αντώνιο. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: «Έγκριση 
υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ‘Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους’ και έγκριση 
μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμων Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και ΑΜΚΕ 
ΙΑΣΙΣ». 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22611/24-9-2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με την υπ΄ αριθμ. Δ13 οικ./42815/24-6-2021 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός των όρων και των 
προϋποθέσεων υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Στέγαση και Εργασία για τους 
αστέγους» (ΦΕΚ Β΄2788) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Στέγαση 
και Εργασία για τους  Αστέγους» (υποβάλλεται συνημμένη). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας και λειτουργεί συμπληρωματικά στο 
πλαίσιο εφαρμογής Δημοσίων πολιτικών καταπολέμησης της έλλειψης στέγης. Γενικός 
στόχος του προγράμματος αποτελεί η συμβολή στην εξάλειψη του φαινομένου έλλειψης 
στέγασης και οι ειδικοί στόχοι μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής: 
α) Η άμεση μετάβαση αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής 
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.  
β) Η κινητοποίηση για επανένταξη αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής 
υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης. 
γ) Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ικανών για εργασία, η ένταξη υποχρεωτικά 
ποσοστού 20% κατ΄ ελάχιστον, ανά εγκεκριμένο, σύμφωνα με το άρθρο 8, σχέδιο σε 
επιδοτούμενη από το πρόγραμμα εργασία για περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών και 10% 
σε επιδότηση για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 
δ) Η περαιτέρω ανάπτυξη συνέργειας μεταξύ υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης 
στέγης . 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, ως ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι ακόλουθες 
κατηγορίες: 
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α) Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και 
Υπνωτήρια, 
β) Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως 
άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, 
γ) Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση 
σε κατοικία, 
δ) Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής 
Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Φορέων 
του ν.4139/2013 (Α΄74) και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ.Πρωτ:  Δ13οικ./62914/28-8-2021 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 
χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , καλούνται οι 
παρακάτω δυνητικοί  δικαιούχοι φορείς : 
α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, 
σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας απογραφής, 
β. Διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Α’ βαθμού 
ανεξαρτήτως πληθυσμού, 
γ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στους οποίους λειτουργούν δομές του 
άρθρου 3 περ. α, γ και δ της με αριθ. Δ13οικ./42815/2021 Κ.Υ.Α. ανεξαρτήτως πληθυσμού, 
δ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, 
να υποβάλουν, αυτόνομα ή συνεργαζόμενοι, αιτήσεις για την χρηματοδότηση Σχεδίων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. Δ13 οικ./42815/2021 Κ.Υ.Α. Ο Δικαιούχος Φορέας 
συμπράττει, για τους σκοπούς υλοποίησης του Σχεδίου, με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος 
δύναται να είναι αναπτυξιακή επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού ή 
κοινωφελής δημοτική επιχείρηση ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, πιστοποιημένο από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το Ν. 2646/1998 (Α΄236), 
που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχο. 
Επομένως, για την υλοποίηση του Προγράμματος, με βάση τον πληθυσμό του, ο Δήμος Νέας 
Ιωνίας θα πρέπει να συνεργαστεί με όμορους Δήμους και με Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με 
το Ν.2646/1998 (Α΄236).   
Με βαση τα προαναφερόμενα, ο Δήμος Νέας Ιωνίας σχεδιάζει να συνεργαστεί με το Δήμο 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας καθώς και με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ για την υποβολή πρότασης με 
τίτλο «στηρίΖΩ». 
Σημειώνεται ότι για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο 
συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω Δήμων και της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, το οποίο υποβάλλεται 
συνημμένο για έγκριση. Οι επιμέρους διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος θα 
περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ δικαιούχων, διαχειριστή, Υπουργείου 
και ΕΙΕΑΔ (Ενδιάμεση Αρχή Διαχείρισης), η οποία θα συναφθεί αν υπάρξει έγκριση του 
σχεδίου. 
 
Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή: 
1. Να εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα «Στέγαση και 
Εργασία για Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ,  
2.  Να εγκρίνει την  υπογραφή του συνημμένου μνημονίου συνεργασίας από την κα. 
Δήμαρχο. 
3. Να εξουσιοδοτήσει την κα. Δήμαρχο να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια για την 
υποβολή της πρότασης.    
Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 

 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ’αριθμ.22611/2021 εισήγηση, 

 την υπ΄ αριθμ. Δ13 οικ./42815/24-6-2021 Κ.Υ.Α. 

 το συνημμένο μνημόνιο συνεργασίας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) 

με ψήφους ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ 
και 

ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) 

1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα «Στέγαση και 
Εργασία για Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ,  
2.  Εγκρίνει την  υπογραφή του συνημμένου μνημονίου συνεργασίας από την κα. Δήμαρχο. 
3. Εξουσιοδοτεί την κα. Δήμαρχο να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια για την υποβολή της 
πρότασης.    
         
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
 
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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