Πρακτικά 35ης Συνεδρίας της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας
ημερομηνίας
7 Ιουλίου 2010
Παρόντες :
1. Εύη Τσολάκη

- Πρόεδρος της Επιτροπής

3. Καυκαλιάς Ανδρέας

- Μέλος

4.
5.
7.
6.
7.
8.

Καρεκλάς Ανδρέας
Στούππας Σάββας
Κόμπος Αδάμος
Παπαδόπουλος Χρίστος
Φλώρα Μούστρα
Στίγγας Νεόφυτος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Απόντες :
1. Καλογερόπουλος Μιχάλης
2. Χωματάς Χρίστος
3. Γιωργαλλέτος Λόλλος
4. Παπαϊωάννου Πέρσα
5. Ολύμπιος Σταύρος

- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι :
1. Νίτσα Κυπριανού – ΠΟΓΟ
2. Ευτυχία Δρουσιώτου – ΓΟΔΗΚ
3. Λήδα Μαλά – Κίνημα Οικολόγων
4. Ελένη Λεωνίδου - Γραμματέας της Επιτροπής
Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε στην Επιτροπή την κα Φλώρα
Μούστρα, εκπρόσωπο του Γραφείου Ευημερίας που από τώρα και εξής θα
μετέχει στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας ως μέλος σε αντικατάσταση
του κ. Χρίστου Παπαδόπουλου, ο οποίος πλέον συμμετέχει με την
προσωπική του ιδιότητα.
Θέμα 1ον:
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι επικοινώνησε μαζί της
ο κ. Χ’’Αδάμου που είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Παγκυπρίου
Συνδέσμου Υπεραγορών.
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Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στη παρουσία της Δημοτικού
Γραμματέα όπου του εξηγήθηκε το σκεπτικό πως θα λειτουργεί το
Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Ο κ. Χ’’Αδάμου μετέφερε την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου και ενημέρωσε ότι ο Σύνδεσμος ενδιαφέρεται να συμβάλει και
να συνεργαστεί με το Δήμο για τη λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση στην οποία
παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος, η Πρόεδρος της Επιτροπής, η Δημοτικός
Γραμματέας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Παπαντωνίου και ο
Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Χ’’Αδάμου, όπου ξανασυζητήθηκε το θέμα και
αποφασίστηκε να ετοιμαστούν κανονισμοί λειτουργίας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ετοίμασε προσχέδιο των κανονισμών
λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς λειτουργίας του
Δήμου Αθηναίων τους, οποίους ήδη απέστειλε στο Σύνδεσμο και έδωσε σε
όλα τα μέλη της Επιτροπής (επισυνάπτονται ως Παράρτημα Α). Κάλεσε τα
μέλη να τους μελετήσουν και να υποβάλουν τα σχόλια/εισηγήσεις τους
στη προσεχή συνεδρία της Επιτροπής.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι αφού διαμορφωθούν οι κανονισμοί λειτουργίας
και εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να προχωρήσουμε
στην υπογραφή συμφωνίας που θα αναφέρει ποιες ακριβώς υπεραγορές
θα εμπλακούν στο πρόγραμμα και τα προϊόντα που θα διαθέτει η καθεμιά
καθώς και τι αντάλλαγμα θα προσφέρει ο Δήμος προς το Σύνδεσμο
Υπεραγορών που σίγουρα δεν θα είναι χρηματικό αλλά θα αφορά
περισσότερο την προβολή τους.
Ο κ. Νεόφυτος Στίγγας εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για τη
δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου γιατί θεωρεί ότι η Κυπριακή
Δημοκρατία υπερκαλύπτει όλες τις ανάγκες των πολιτών και τόνισε ότι δεν
υπάρχει Κύπριος που να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής υπενθύμισε ότι ο σκοπός της λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να βοηθά στις έκτακτες ανάγκες που
μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιοι συνάνθρωποί μας που χρειάζεται
χρόνος μέχρι να λάβουν κάποιο βοήθημα από το Κράτος. Γι’αυτό εξάλλου
η παροχή αυτή θα δίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
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Στη συνέχεια τέθηκαν από τα μέλη οι πιο κάτω εισηγήσεις:
Να τεθούν τέτοια κριτήρια ούτως ώστε να αποφεύγονται οι
επιτήδειοι.
Να γίνεται έρευνα για τους δικαιούχους μέσω του Γραφείου
Ευημερίας αλλά και μέσω των γειτόνων.
Να αξιολογούνται οι περιπτώσεις για τη διάρκεια του βοηθήματος
(από 1 εβδομάδα μέχρι και 6 μήνες).
Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου να λειτουργήσει
πιλοτικά για 1 χρόνο και στην πορεία να αποφασιστεί αν θα
συνεχιστεί.
Αφού ακούστηκαν οι απόψεις και οι εισηγήσεις όλων των μελών η
Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε όπως αφού μελετηθούν από όλους οι
κανονισμοί λειτουργίας να συνέλθει η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας
μέσα στον Ιούλιο για διαμόρφωση εισήγησης προς το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Με την πιο πάνω εισήγηση συμφώνησαν όλοι οι παρόντες.
Θέμα 2ον:
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Europe for Citizens».
Για αυτό το θέμα καλέστηκαν να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι των
γυναικείων οργανώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παρούσες
ήταν η εκπρόσωπος της ΠΟΓΟ, της Γ.Ο.ΔΗ.Κ και της γυναικείας
οργάνωσης του Κινήματος Οικόλογων Περιβαλλοντιστών, τις οποίες
καλωσόρισε η Πρόεδρος.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες για το πρόγραμμα
των συναντήσεων (επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β). Ανέφερε ότι η
επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Φιλιππούπολη και ότι
μπορούν να παραστούν σ’ αυτή μέχρι 21 άτομα. Δηλαδή τα 14 που από
την αρχή θα πήγαιναν στην Φιλιππούπολη, πλέον 7 που θα πήγαιναν στη
Γερμανία που ακύρωσε τη συμμετοχή της.
Εισηγήθηκε τη συμμετοχή της Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής
Πρόνοιας, ενός υπηρεσιακού, 3 Δημοτικών Συμβούλων από διαφορετικές
ομάδες/μέλη της Επιτροπής, εκπροσώπους των: Όμιλος Κωφών,
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Συμβούλιο Ευημερίας Τυφλών, κίνηση νέων Π.Ο.Α.Α. «Ήφαιστος»,
Θεοτόκος, Απόστολος Λουκάς, Πρόσβαση, Άγιος Στέφανος, Άγιος
Στυλιανός, Σύνδεσμος γονέων και φίλων παιδιών με Ειδικές Ανάγκες,
Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, εκπρόσωποι από 3 Γυναικείες
Οργανώσεις (θα δοθεί προτεραιότητα στις Οργανώσεις που παρευρέθηκαν
στη σημερινή συνεδρία) και τα μέλη της Επιτροπής κ. Χρίστος
Παπαδόπουλος, Σταύρος Ολύμπιος και Νεόφυτος Στίγγας.
Ο κ. Στίγγας και η κα Μαλά δήλωσαν ότι προτιμούν να συμμετάσχουν
στις επόμενες συναντήσεις. Συγκεκριμένα ο κ. Στίγγας δήλωσε ενδιαφέρον
για τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Ως εκ τούτου ζητήθηκε από την κα
Μούστρα να δηλώσει αν επιθυμεί να συμμετάσχει στη συνάντηση της
Φιλιππούπολης.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τους παρόντες να δηλώσουν έγκαιρα
τις συμμετοχές.
Επιπλέον, θα ειδοποιηθούν και οι εθελοντικές οργανώσεις για να
δηλώσουν συμμετοχή για τη συνάντηση της Φιλιππούπολης αν το
επιθυμούν.
Θέμα 3ον:
Εργαστήρια Ενδυνάμωσης Γυναικών.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι ολοκληρώθηκε το Α’
μέρος των Εργαστηρίων Ενδυνάμωσης Γυναικών, συμμετείχαν περίπου 36
γυναίκες που έμειναν ικανοποιημένες από το πρόγραμμα και εξέφρασαν
το ενδιαφέρον τους για συνέχιση του θεσμού.
Ζητήθηκε από τις ίδιες να τους δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και έτσι
διευθετήθηκε πριν τη προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που
θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2010 στις 7.00 μ.μ. να απονεμεθούν τα
πιστοποιητικά.
Το θέμα τις συνέχισης του θεσμού θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρία της
Επιτροπής.
Θέμα 4ον:
Εκδήλωση για τη Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού.
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι η πιο πάνω εκδήλωση
που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο δεν κατέστη δυνατόν
να προγραμματιστεί και έτσι εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο για
πραγματοποίηση της το μήνα Οκτώβριο που θα είναι πιο ευνοϊκές οι
καιρικές συνθήκες.
Η Πρόεδρος,

Εύη Τσολάκη
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