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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      
                      ΘΕΜΑ 18o

«Έγκριση  τρόπου  διενέργειας
κοινωνικού  προγράμματος  για  την
οικονομική  ενίσχυση  ευπαθών
ομάδων  που  αφορά  στην  κάλυψη
βιοτικών τους αναγκών με είδη που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη
διάθεση  ποσού  220.000,00  ευρώ
από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  των
λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής
Ενότητας  Θεσσαλονίκης  έτους
2018»

Αριθμ. Συνεδρίασης 18η/23-12-2019
Αριθμ. Απόφασης 254/2019

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Δεκεμβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  13:00μ.μ.
στην  αίθουσα συνεδριάσεων του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  (Βασ.
Όλγας  198,  Θεσσαλονίκη),  συνήλθαν  σε  τακτική  συνεδρίαση  τα  μέλη  του  Περιφερειακού
Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 798493(972)/17-12-
2019  έγγραφης πρόσκλησης του  Προέδρου  του, προς όλους  τους  Συμβούλους,  η  οποία
επιδόθηκε  νόμιμα  στις 17  Δεκεμβρίου  2019  αντίστοιχα,  στον  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας,  σε  καθένα  από  τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από  τους
Συμβούλους, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  167  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
         Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
      ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
17. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)
19. ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

1. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
4. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
6. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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22. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)

23. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
24. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
25. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
26. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
27. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
29. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
30. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
31. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
32. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
33. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
34. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
35. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
36. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
37. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
38. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
39. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
40. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
41. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

( Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας)
42. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
43. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
44. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
45. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
46. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
47. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
49. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

52. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)

53. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
54. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέματος. 

55. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)

56. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
57. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
60. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
62. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
63. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
64. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  

   

Επίσης  παραβρέθηκε  στη  συνεδρίαση ο  Περιφερειάρχης  Κεντρικής  Μακεδονίας  κ.
Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΨΘΡ7ΛΛ-Ν25



3

Ο  Πρόεδρος  εκφώνησε  το  18ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  τρόπου
διενέργειας κοινωνικού προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων
που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές
αγορές, με τη διάθεση ποσού 220.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών
αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2018» και έδωσε το λόγο
στον αρμόδιο εισηγητή ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθμ. πρωτ. οικ. 735/17-
12-2019 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., η
οποία έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2.   Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 36 του ν.  4497/2017 (ΦΕΚ 171/ Α'/13-11-2017) “  Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,  εκσυγχρονισμός της  επιμελητηριακής νομοθεσίας  και  άλλες
διατάξεις”.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”,
όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ'αρ.81320+77909/01-12-2016(ΦΕΚ  4302/τ.Β΄/30-12-2016)Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: “Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας “, ώς ισχύει.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 7281/2019/20-06-2019 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με
την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 01/09/2019 έως και 31/12/2023. 
5. Την υπ΄ αριθμ.: Γ.Π.Κ.Μ./ οικ. 2482/3-09-2019 (ΦΕΚ 708/ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 09-09-2019) Απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης
στους θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
6. Την υπ'αριθ.:οικ.570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475/Β΄/16-09-2019)απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και
παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  ''Με  εντολή
Περιφερειάρχη''.
7.   Το  αριθ.  622213(14146)/5-11-2019 έγγραφο του  Τμήματος  Προσόδων & Περιουσίας  ΠΚΜ της
Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ, σύμφωνα με το οποίο το εισπραττόμενο ημερήσιο τέλος της ΜΕΘ για το
έτος 2018 ανέρχεται στο ποσό των 1.763.586,45 ευρώ.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017, «Με απόφαση των Περιφερειακών
Συμβουλίων  Αττικής  και  Κεντρικής  Μακεδονίας  ή  του  οικείου  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  τη  λοιπή
επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, μπορεί
να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των
λαϊκών  αγορών  μέσα  από  δράσεις  που  βασίζονται  σε  κοινωνικά  κριτήρια  και  αφορούν  στήριξη
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού».

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2017 υλοποίησε το 1ο πρόγραμμα διάθεσης
κουπονιών λαϊκών αγορών για  την  προμήθεια  ειδών που πωλούνται  σε  αυτές,  με  δικαιούχους τις
οικογένειες με “Απροστάτευτο Τέκνο”.

Κατά τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν με τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία των πωλητών
λαϊκών αγορών επιλέχθηκε η υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2018 να αφορά τη διάθεση
κουπονιών  στις  πολύτεκνες  οικογένειες.  Η  επιλογή  της  πολύτεκνης  οικογένειας  έγινε  λαμβάνοντας
υπόψη:
1. Το άρθρο 21 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο “ 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της
συντήρησης και παραγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν
υπό την προστασία του Κράτους. 2. Πολύτεκνες οικογένειες.... έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από
το Κράτος”
2. Το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας που έχει επιδεινωθεί από τη δημοσιονομική κρίση
της χώρας.
3.  Τα  οικονομικά  και  κοινωνικά  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  πολύτεκνες  οικογένειες   τα
τελευταία χρόνια της κρίσης.

Με δεδομένα:
α)  ότι  η  προστασία  του  παιδιού  αποτελεί  υποχρέωση κάθε  ευνομούμενου κράτους,  αλλά  είναι  και
έντονη κοινωνική ανάγκη σε περιόδους οικονομικής κρίσης πως αυτή που διανύει η χώρα μας, 
β)  την  μεγάλη  επιτυχία  που  σημείωσε  το  πρόγραμμα  του  2018,  όπου  επωφελήθηκαν  οκτακόσιες
ογδόντα (880) πολύτεκνες οικογένειες,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54110, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319658,  787, 831 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 2313319862 

E-mail : persymb  @  pkm  .  gov  .  gr  

mailto:persymb@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΨΘΡ7ΛΛ-Ν25



4
προτείνεται,  για  το  2019,  η  οικονομική  ενίσχυση  για  την  κάλυψη  βιοτικών  αναγκών  με  είδη  που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές, να αφορά επίσης στις πολύτεκνες οικογένειες, με προστατευόμενα μέλη,
του νομού Θεσσαλονίκης. 

Η Περιφέρεια κατά το οικονομικό έτος 2018 εισέπραξε από το ημερήσιο τέλος των πωλητών το
συνολικό  ποσό  των  1.763.586,45  ευρώ,  εκ  των  οποίων  ποσοστό  60%,  ήτοι  1.058.151,87  ευρώ,
παραμένει στην Περιφέρεια. Από το ποσό αυτό η Περιφέρεια έχει δικαίωμα να διαθέσει μέχρι το 25%,
ήτοι  264.537,97 ευρώ σε κοινωνικά ευπαθείς  ομάδες.  Με βάση αυτό το  δεδομένο,  προτείνουμε τη
διάθεση των 220.000,00 ευρώ,  που θα κατανεμηθούν σε κουπόνια αξίας  1 ευρώ,  ήτοι  220.000,00
κουπόνια.. Το ποσό, που θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, θα προκύψει από τη διαίρεση του ποσού
των 220.000,00 ευρώ και του τελικού αριθμού των δικαιούχων.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι  του  προγράμματος  θα είναι  οι  εγγεγραμμένοι  στα  σωματεία  και  συλλόγους  πολυτέκνων
Νομού Θεσσαλονίκης. 
Προϋποθέσεις
1. Να έχουν δύο τουλάχιστον δύο προστατευόμενα τέκνα και άνω και
2. οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 ευρώ οι οικογένειες μέχρι και τέσσερα προστατευόμενα τέκνα,
προσαυξανόμενο κατά 2.500,00 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση που θα επέχει και δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, στην
οποία  θα  αναγράφεται  ο  Αριθμός  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  και  ο  αριθμός  μητρώου  ΑΣΠΕ/
Συλλόγου
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού  έτους 2018.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος 

Οι  αιτήσεις  συμμετοχής-δήλωσης  και  τα  δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  στους  κάτωθι
Συλλόγους πολυτέκνων που εδράζουν στο νομό Θεσσαλονίκης:
1. Σύλλογο πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ”
2.  Σύλλογο πολυτέκνων Θεσσαλονίκης “Η ΜΕΡΙΜΝΑ” και
3.  Σύλλογο πολυτέκνων Γονέων Νεάπολης και περιχώρων “ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Στη συνέχεια θα συνταχθεί μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος (βάση δεδομένων)  από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο θα εκδοθεί σχετική απόφαση περί ένταξης
αυτών που θα έχουν υποβάλλει αίτηση και πλήρη δικαιολογητικά στο πρόγραμμα.
Πιο συγκεκριμένα,  η υλοποίηση του προγράμματος κάλυψης αναγκών των ωφελούμενων από είδη
λαϊκών αγορών, που θα εξαρτηθεί  από τον αριθμό των τελικών δικαιούχων, θα λειτουργήσει  μέσω
κουπονιών τα οποία θα επιμεριστούν αναλόγως χρονικά.
Κατά την παραλαβή των κουπονιών θα τους δοθεί ατομική βεβαίωση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
2. Αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου/ άδειας παραμονής
3. ΑΦΜ δικαιούχου
4. Αριθμός προστατευόμενων τέκνων
5. Χρονικό διάστημα που θα είναι ωφελούμενοι του προγράμματος
Προκειμένου να διασφαλιστεί  η  σωστή εφαρμογή του προγράμματος,  τα κουπόνια  θα σχεδιαστούν
ειδικά  και  θα  αντιστοιχούν  σε  αξία  1,00 ευρώ.  Ο ωφελούμενος  θα  προμηθεύεται  τα  προϊόντα  της
αγοράς από τις λαϊκές αγορές με αντίτιμο την παράδοση ίσης αξίας κουπονιού. 
Ο  ακριβής  αριθμός  κουπονιών,  που  θα  διατεθούν  ανά  κατηγορία  οικογένειας  (αριθμό  μελών),  θα
προσδιοριστεί μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ωφελουμένων.
Χρήση των κουπονιών θα γίνει από την ημερομηνία παραλαβής τους και για διάστημα αποκλειστικά
δύο μηνών.
Με βάση την ανωτέρω δυνατότητα που δίνει ο νόμος και στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων
μας

 εισηγούμαστε 
Την έγκριση του τρόπου διενέργειας του κοινωνικού προγράμματος για τη διάθεση  ποσού

220.000,00  ευρώ  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  των  λαϊκών  αγορών  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας
Θεσσαλονίκης  έτους  2018,  για  την  οικονομική  ενίσχυση   της  ευπαθούς  ομάδας  της  “πολύτεκνης
οικογένειας,  που αφορά στην  κάλυψη  βιοτικών  τους  αναγκών  με  είδη  που  πωλούνται  στις  λαϊκές
αγορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τους προαναφερόμενους όρους και διαδικασία».  
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο  λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τη διαλογική

συζήτηση που ακολούθησε 

Αποφασίζει  ομόφωνα

Εγκρίνει τον τρόπο διενέργειας του κοινωνικού προγράμματος για τη διάθεση  ποσού
220.000,00  ευρώ  από  τα  ανταποδοτικά  τέλη  των  λαϊκών  αγορών  της  Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2018, για την οικονομική ενίσχυση  της ευπαθούς ομάδας της
“πολύτεκνης  οικογένειας’’,  που αφορά  στην  κάλυψη  βιοτικών  τους  αναγκών με  είδη  που
πωλούνται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τους όρους και τη
διαδικασία  που  αναφέρονται  στην  ανωτέρω  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  735/17-12-2019 σχετική
εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:

Ποσό  ύψους  220.000,00  ευρώ,  κατανέμεται  σε  κουπόνια  αξίας  1,00  ευρώ,  ήτοι  220.000
κουπόνια. Το ποσό, που θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, προκύπτει από τη διαίρεση του
ποσού των 220.000,00 ευρώ και του τελικού αριθμού των δικαιούχων.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι  του  προγράμματος  είναι  οι  εγγεγραμμένοι  στα  σωματεία  και  συλλόγους
πολυτέκνων Νομού Θεσσαλονίκης. 

Προϋποθέσεις
1. Να έχουν δύο τουλάχιστον δύο προστατευόμενα τέκνα και άνω και
2.Οικογενειακό  εισόδημα  έως  25.000,00  ευρώ  οι  οικογένειες  μέχρι  και  τέσσερα
προστατευόμενα  τέκνα,  προσαυξανόμενο  κατά  2.500,00  ευρώ  για  κάθε  επιπλέον
προστατευόμενο τέκνο.

Δικαιολογητικά
1.Αίτηση  που  θα  επέχει  και  δήλωση  αποδοχής  των  όρων  και  προϋποθέσεων  του
προγράμματος, στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο
αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ/ Συλλόγου
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού  έτους 2018.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος 
Οι  αιτήσεις  συμμετοχής-δήλωσης  και  τα  δικαιολογητικά  υποβάλλονται  στους  κάτωθι
Συλλόγους πολυτέκνων που εδράζουν στο νομό Θεσσαλονίκης:
1. Σύλλογο πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ”
2.  Σύλλογο πολυτέκνων Θεσσαλονίκης “Η ΜΕΡΙΜΝΑ” και
3.  Σύλλογο πολυτέκνων Γονέων Νεάπολης και περιχώρων  “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

Στη συνέχεια συντάσσεται μητρώο ωφελουμένων του προγράμματος (βάση δεδομένων) από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται σχετική απόφαση περί
ένταξης αυτών που υπέβαλαν αίτηση και πλήρη δικαιολογητικά στο πρόγραμμα.

Πιο  συγκεκριμένα,  η υλοποίηση του προγράμματος  κάλυψης αναγκών των ωφελούμενων
από είδη λαϊκών αγορών, που θα εξαρτηθεί  από τον αριθμό των τελικών δικαιούχων, θα
λειτουργήσει μέσω κουπονιών τα οποία θα επιμεριστούν αναλόγως χρονικά.
Κατά  την  παραλαβή  των  κουπονιών  δίδεται  ατομική  βεβαίωση  που  περιλαμβάνει  τα
ακόλουθα στοιχεία:
1. Ονοματεπώνυμο δικαιούχου
2. Αριθμό ταυτότητας/ διαβατηρίου/ άδειας παραμονής
3. ΑΦΜ δικαιούχου
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4. Αριθμός προστατευόμενων τέκνων
5. Χρονικό διάστημα που θα είναι ωφελούμενοι του προγράμματος

Προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η  σωστή  εφαρμογή  του  προγράμματος,  τα  κουπόνια  θα
σχεδιαστούν ειδικά και θα αντιστοιχούν σε αξία 1,00 ευρώ. Ο ωφελούμενος θα προμηθεύεται
τα  προϊόντα  της  αγοράς  από  τις  λαϊκές  αγορές  με  αντίτιμο  την  παράδοση  ίσης  αξίας
κουπονιού. 
Ο ακριβής αριθμός κουπονιών, που θα διατεθούν ανά κατηγορία οικογένειας (αριθμό μελών),
θα προσδιοριστεί μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ωφελουμένων.
Χρήση  των  κουπονιών  θα  γίνει  από  την  ημερομηνία  παραλαβής  τους  και  για  διάστημα
αποκλειστικά δύο μηνών.

H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε,  διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως: 

      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

       ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                             ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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