
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  305/2020 
 
Θέμα 17ο  Η.Δ.: «Επί του με αρ. πρωτ. 597/4-11-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων για τη Χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA» 
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο 
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, 
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η Νοεμβρίου 
2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή: 
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                
            ΑΠΟΝΤΑ 

                     

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Μουρούτσος Γεώργιος   
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Ζώγκος Ανδρέας 
18. Πιέτρης Τιμολέων  
19. Καλλίρης Πελοπίδας 
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
21. Πλατής Σπυρίδων  
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 

1. Πνευματικός Αλέξανδρος 
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κορδώσης Χρήστος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Σπύρου Παναγιώτης 
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Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων  
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική 
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης,  
 
Για το ανωτέρω 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί του με αρ. πρωτ. 597/4-11-2020 εγγράφου του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη Χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων της FEANTSA» έχει αποσταλεί το  με αριθμ. 
πρωτ.: 597/04.11.2020 (πρωτ. Δήμου 35394) έγγραφο του Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 
Φτώχειας τυ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Οργανώσεων που δραστηριοποιείται στο πεδίο αντιμετώπισης της αστεγίας (feantsa) έχει ξεκινήσει μια καμπάνια υπογραφής 
της «Χάρτας δικαιωμάτων των αστέγων». Η Χάρτα αποτελεί μια συνοπτική αποτύπωση βασικών δικαιωμάτων, όπως αυτά 
έχουν αντληθεί από Ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, εξειδικευμένα στην περίπτωση των αστέγων. Στόχος αυτής της καμπάνιας 
είναι να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές πόλεις να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για σεβασμό των δικαιωμάτων των 
ανθρώπων που βιώνουν την αστεγία. Στο ανωτέρω  πλαίσιο, σας προτρέπουμε να ενισχύσετε με την υπογραφή σας τη Χάρτα 
δικαιωμάτων αστέγων.  
 
Η κα Τζέκου Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε ότι : «Δεν έχω λάβει το έγγραφο για να τοποθετηθώ επ΄ 
αυτού, παρόλα αυτά θα ήθελα να σημειώσω την υποκρισία στη στάση της κυβέρνησης, αλλά και της Δημοτικής Αρχής που 
στηρίζει και υλοποιεί τη συγκεκριμένη πολιτική η οποία από τη μια νομοθετεί και υλοποιεί τους πλειστηριασμούς, της 
εργατικής – λαϊκής κατοικίας, προχωρά σε κατασχέσεις και δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία και από την άλλη υιοθετεί 
διακηρυκτικά την προστασία των αστέγων και παρεμβαίνει μόνο για να διαχειριστεί την ακραία φτώχεια που προκαλεί με την 
πολιτική της. 
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (23 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ  είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
1) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 3) Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5) Σωτήριος 
Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτης Καρσιώτης, 7) Γεώργιος Πούρος, 8)  Σταύρος Κεφάλας, 9) Ανδρέας Ζώγκος, 10) Ιωάννης 
Καρασάββας, 11) Ευάγγελος Παπαϊωάννου, 12)  Τιμολέων Πιέτρης, 13) Πελοπίδας Καλλίρης 14) Ιωάννης Γκερζελής, 15) 
Σπυρίδων Πλατής, 16) Αντώνιος Κυριαζής, 17. Νικόλαος Σταυρέλης,  18. Γεώργιος Μουρούτσος, 19. Μιχαήλ Δόντης, 20. 
Δημήτριος Μανωλάκης, 21. Μαρίνος Κονδύλης και    22)  Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου)  
Έναντι μιας (1)  λευκής ψήφου της κας Παρασκευής Τζέκου.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς τακτική 
συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και αφού έλαβε υπόψη το  αριθμ. 597/2020 έγγραφο του Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της 
Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως 
και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», τις  υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και  426/ΑΠ 77233/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 όπως 
ισχύουν 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την υπογραφή της Χάρτα δικαιωμάτων των αστέγων  της  FEANTSA, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση για σεβασμό των 
δικαιωμάτων των ανθρώπων που βιώνουν την αστεγία.  
 

ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 
 
Εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων, λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική και διεθνή νομοθεσία, τις διεθνείς 
συνθήκες που αφορούν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις δημοκρατικές  και ανθρωπιστικές αρχές που εις διέπουν, 
διακηρύσσουμε ότι:  
Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων όσων βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης, και ιδιαιτέρως το δικαίωμά τους 
στη στέγη και την κατοικία, αποτελούν βασικό μέλημα του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Κορινθίων. Συντονίζοντας τις 
προσπάθειές μας προς τον στόχο αυτός και μέχρι την πλήρη επίτευξή του, δεσμευόμαστε να ενεργούμε ώστε να μην 
επιβαρύνονται επιπλέον οι δυσχερείς και απάνθρωπες συνθήκες που βιώνουν όσοι δεν διαθέτουν κατάλυμα. 
Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις στην επαρκή κάλυψη των αναγκών  σε 
κοινωνική και οικονομικά προσιτή κατοικία ή σε επείγοντα και μεταβατικά καταλύματα. Η ανεργία και η φτώχεια βαρύνουν 
ολοένα  και περισσότερο ένα μέρος του πληθυσμού μας και η πίεση προς τους δημοτικούς πόρους και υπηρεσίες αυξάνεται. 
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Μπροστά στην κατάσταση αυτή, θεωρούμε ευθύνη όλων, ατόμων, φορέων, επιχειρήσεων καθώς επίσης και των τοπικών 
αρχών, μεταξύ των οποίων και του Δημοτικού μας Συμβουλίου, να ενεργούν με τρόπο ώστε να βελτιώνουν τις συνθήκες 
διαβίωσης των αστέγων και να μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η έλλειψη της κατοικίας σε αυτούς.  
Εκκινώντας από τα παραπάνω, επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι κάθε άτομο που βιώνει συνθήκες έλλειψης στέγης 
πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα με κάθε κάτοικο αυτής της πόλης.  Κανείς δεν πρέπει να στερείται των 
δικαιωμάτων του μόνο και μόνο επειδή είναι άστεγος. Για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε ιδιαιτέρως να εργαστούμε για την 
επίτευξη των ακόλουθων δικαιωμάτων:  
 
Ι. Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε ο άστεγος να πάψει να είναι άστεγος. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την 
πρόσβαση σε κατάλληλες στεγαστικές λύσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργαζόμενοι με άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για να υπάρξουν επαρκείς 
στεγαστικές επιλογές που να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες 
ΙΙ. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση αξιοπρεπή επείγουσα ή μεταβατική διαμονή, όπου η δυνατότητα να παρασχεθεί 
σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή. Σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε 
επαρκή επείγουσα/μεταβατική διαμονή, ώστε να μην εξαναγκάζεται κανείς να κοιμάται στο δρόμο λόγω έλλειψης ανάλογων 
δομών.  
ΙΙΙ. Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα σε αυτόν, χωρίς περαιτέρω διακρίσεις σε 
βάρος τους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια 
πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια κτίρια, με τους όρους που ισχύουν  για όλους τους πολίτες. Η δυνατότητα 
ανάπαυσης σε δημόσιο χώρο θα πρέπει να ασκείται με τους ίδιους όρους για όλους, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς σε 
όσους είναι άστεγοι. 
ΙV. Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου Κορινθίων αναφορικά με τις 
παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες, χωρίς κάποια διάκριση σε όσους δεν έχουν κατάλυμα. 
V. Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο συχνά οι άστεγοι 
βιώνουν επιπρόσθετες δυσχέρειες, μη όντες σε θέση να προσκομίσουν ταχυδρομική διεύθυνση. Δηλώνουμε τη βούλησή μας 
να ενεργήσουμε για να παραχωρηθεί ταχυδρομική διεύθυνση ύστατης καταφυγής σε όσους ζουν στο δρόμο και αιτούνται 
αυτής της βοήθειας. 
VI. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο νερό, λουτρό και τουαλέτες 
διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής το οποίο διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που 
η πόλη αδυνατεί να παρέχει επαρκώς κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης με επείγουσες /μεταβατικές δομές διαμονής. 
VII. Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες  επείγουσας μορφής με ισότιμους όρους με τον κάθε πολίτη, χωρίς 
διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή της εξωτερικής τους εμφάνισης.  
VIII. Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται  σε εκλογικούς καταλόγους και να λαμβάνουν τα έγγραφα που 
πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία  των εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης. 
ΙΧ. Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητείται η συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε 
δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Όπως όλοι οι δημότες, οι άστεγοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών 
τους στοιχείων και συγκεκριμένα το ιατρικό τους ιστορικό, τον ποινικό τους φάκελο, εάν έχουν , το καθεστώς στέγασης, την 
προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό τους ιστορικό. 
Χ. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα το οποίο οφείλει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται πλήρως σε σχέση με όλες τις 
μορφές στέγασης, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, τυπικών και άτυπων δομών φιλοξενίας.  Ως Δημοτικό Συμβούλιο 
δεσμευόμαστε να εργαστούμε ώστε οι επείγουσες/μεταβατικές δομές να τηρούν και να σέβονται το δικαίωμα αυτό. 
ΧΙ.  Το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση. Έως ότου τέτοιου είδους πρακτικές δεν θα 
είναι απαραίτητες, αναγνωρίζουμε ότι, εφόσον δεν υπάρχει άλλη επιλογή, ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να αναζητούν 
βοήθεια από άλλους ανθρώπους μέσω επαιτείας ή τροφή από υπολείμματα προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πρακτικές αυτές 
δεν πρέπει να ποινικοποιούνται, να απαγορεύονται ή να περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή ζώνες. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 305 / 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 14- 12 - 2020 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 Αντώνιος Κυριαζής 
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