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Συνεδρίαση 15η
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 201/2019
Σήμερα 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση,
που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ.
401504/19-7-2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που
κοινοποιήθηκε νόμιμα, στις 19-7-2019, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από
τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς
Συμβούλους.
Θέμα 15ο Η.Δ.
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 200/2016, 420/2017 και 53/2019 αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως προς τη δυνατότητα των δικαιούχων του
προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων να κάνουν χρήση των κουπονιών, πριν
και μετά τον μήνα χρήσης τους, με αναδρομική ισχύ.
Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εξήντα εννέα (69) παρόντων επί συνόλου
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ
οι παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής:
Παρόντες:
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Γαβρίλης
Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Βασιλείου Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αγγελάκη
Δήμητρα,

Αγγελονίδη

Χρηστίνα,
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Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης
Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη,
Αποστολάκη Ευαγγελία, Βασιλάκη Άννα,
Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης
Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης),
Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ),
Δανιά Νικολέττα, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη,
Ευαγγελίου
Παρασκευάς (Πάρης), Ζαφειρίου Ελένη, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Θανοπούλου
Αικατερίνη, Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Κορδής Νεκτάριος,
Κοροβέσης Στυλιανός,
Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Λαμπρίδου Μαρία,
Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης,
Μαραβέλιας Δημήτριος, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης,
Μουλιανάκης Περικλής,
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος,
Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού
Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Παππά Παναγιώτα,
Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, Σαπουνά
Αγγελική (Αγγέλικα), Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Σωτηροπούλου
Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τζίβα
Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα), Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης,
Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος.
Απόντες:
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα.
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Τζόκας Σπυρίδων,
Καπάταης Χρήστος, Φιλίππου Πέτρος.
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:
Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα
(Κορίνα), Βέττα Καλλιόπη, Γαβράς Παναγιώτης, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας
Απόστολος, Δήμου Σταυρούλα, Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ
Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος
Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά
Μαρίνα, Κωστόπουλος Νικόλαος, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος
Πέτρος, Μεγάλης Ιωάννης, Μπαλάφας Γεώργιος, Πάντζας Σπυρίδων, Πατσαβός
Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης,
Στεφανοπούλου Αναστασία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή), Φωτόπουλος Ανδρέας,
Ψαραδέλης Κωνσταντίνος.
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το
λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρ. Καραμάνο ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 401023/19-7-2019 εισήγησή του,
που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής :
1. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α /07.06.10 <<Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης>> όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-42012).
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2. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) <<Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους>>.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 <Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής> (ΦΕΚ
238/Α’ /27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016).
4.Τις υπ’ αριθ. 349/2018 (ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) & 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής και την 1η αναμόρφωσή του αντιστοίχως για
το οικονομικό έτος 2019.
5. Τις υπ’ αρ.111063/35236/02-01-2019 και 31329/8949/02-04-2019 αποφάσεις της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός
οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής και η 1η αναμόρφωση αυτού
αντιστοίχως.
6. Τον Ν. 4264/2014 άρθρο 7, παρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν,
4338/2015, για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων.
7. Τις υπ’ αρ.200/2016, 420/2017, 53/2019, αποφάσεις του Π.Σ. περί υλοποίησης του
προγράμματος (Διάθεση ειδών Λαϊκών Αγορών σε ευπαθείς ομάδες).
8. Την υπ’ αριθμόν 379/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ7Λ7-2ΘΥ) απόφαση του Π.Σ. περί
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 200/2016 απόφασης του Π.Σ. σύμφωνα με την οποία
αποφασίστηκε ότι «οι πωλητές…θα εισπράττουν τα αναλογούντα σε αυτούς ποσά
μέσω των Ομοσπονδιών τους, στις οποίες η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλλει ανά
μήνα τα αντίστοιχα κονδύλια».
9. Την υπ’ αριθμόν 231408/8-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ3Υ7Λ7-ΕΞ1) απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής, περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Κουπονιών και
Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.
10. Το ότι βάσει της ανωτέρω υπό στοιχείο 8 απόφασης του Π.Σ., η Περιφέρεια Αττικής
θα καταβάλει τα αναλογούντα ποσά στις Ομοσπονδίες ανά μήνα.
11. Το ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Αθηνών σύμφωνα με το οποίο:
«Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου κουπονιών και
αποδείξεων λιανικής πώλησης προϊόντων Λαϊκών Αγορών της Π.Α., του μηνός
Νοεμβρίου 2018, τελευταίου μήνα του προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων για
το 2017-2018, διαπιστώθηκε ότι ενώ υπήρχε πλήρης ταύτιση κουπονιών και
αποδείξεων με τις καταστάσεις που κατέθεσαν οι Ομοσπονδίες των Επαγγελματιών
Πωλητών & Παραγωγών Λαϊκών Αγορών της Π.Α, ένας αριθμός δικαιούχων έκανε
χρήση κουπονιών, με αποδοχή τους από τους πωλητές ή παραγωγούς, πριν και μετά
τον μήνα «ονομαστικής» χρήσης τους.
Επειδή το ανωτέρω δεν προβλέπεται στην αρχική απόφαση 200/2016 του Π.Σ. με την
οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος, όπως και στις συναφείς του ιδίου
προγράμματος 420/2017 και 53/2019.
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Επειδή στόχος του προγράμματος, ήταν και παραμένει ουσιαστικά, η στήριξη των
ατόμων που έχουν ανάγκη, δηλαδή όπως αναφέρεται στον Νόμο 4264/2014 άρθρο 7
παρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Νόμου 4328/2015 «η οικονομική
ενίσχυση ανέργων, πολυτέκνων, απόρων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων
τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών με
ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική
υστέρηση, αυτισμό κλπ».
Επειδή από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχει η υπηρεσία δεν προκύπτει υπέρβαση
του συνολικού εγκεκριμένου ποσού για το προαναφερόμενο πρόγραμμα και σε κάθε
περίπτωση η αξία του συνολικού αριθμού κουπονιών που κατατίθενται κάθε μήνα
ταυτίζεται με τις αποδείξεις λιανικής πώλησης που τα συνοδεύουν.
Προτείνουμε την τροποποίηση των αποφάσεων Π.Σ., που θέτουν τον περιορισμό του
ενός μηνός στην χρήση των κουπονιών, με αναδρομική ισχύ.
Η προτεινόμενη τροποποίηση:
• Θα άρει μια εντελώς τυπική αντίφαση μεταξύ της πραγματικής υλοποίησης του
προγράμματος και της πραγματοποίησης αυτού όπως προβλεπόταν από τις
σχετικές αποφάσεις Π.Σ.
• Θα δώσει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν τα κουπόνια
όποτε τα έχουν ανάγκη και στην υπηρεσία μας, η οποία είναι αρμόδια, να
καταβάλλει έγκαιρα στους πωλητές και παραγωγούς που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές Π.Α. και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα αναλογούντα
ποσά, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι τα κουπόνια που θα κατατίθενται
στην υπηρεσία μας, θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αποδείξεις λιανικής
πώλησης και θα ταυτίζονται με τις σχετικές καταστάσεις πωλητών ή παραγωγών
που καταθέτουν οι Ομοσπονδίες.
Επισημαίνουμε ότι ο νόμος 4264/4014 που καθιέρωσε τα προγράμματα στήριξης δεν
έθετε χρονικά περιθώρια χρήσης των ευεργετικών, για τους δικαιούχους, μέτρων.
Θέλουμε επίσης να σας ενημερώσουμε, ότι καθώς το συνολικό ποσό διάθεσης για το
2019, και άρα και ο αριθμός των κουπονιών, υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018,
φτάνοντας το 1.997.000 € , έναντι 999.120€ του 2018, η πλήρης καταμέτρηση 150.000
περίπου κουπονιών μηνιαία, η αντιστοίχηση τους με τις ανάλογες αποδείξεις, όπως και
με τις καταστάσεις των συμμετεχόντων πωλητών, απαιτεί δεκάδες εργατοώρες από τα
μέλη της Επιτροπής, τις υπηρεσίες των οποίων στερείται η ήδη υπό στελεχωμένη
Διεύθυνση Οικονομικών του Κεντρικού Τομέα.
Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, και κυρίως, για να συνεχιστεί το
πρόγραμμα στήριξης απόρων απρόσκοπτα, προτείνουμε τον δειγματοληπτικό έλεγχο
σε ποσοστό 10% του συνόλου των κουπονιών, την κατάργηση της Επιτροπής, ώστε να
μην επιβαρύνονται επί μακρόν οι ίδιοι εργαζόμενοι, και τον δειγματοληπτικό έλεγχο
από υπαλλήλους που θα ορίζονται από την Διεύθυνση της υπηρεσίας ανάλογα με τις
ανάγκες της.
Οι Ομοσπονδίες των πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών, οι οποίες είναι
υπεύθυνες για την συγκέντρωση και την κατάθεση των κουπονιών, θα πρέπει να
βεβαιώνουν τον ακριβή αριθμό τους, ο οποίος θα πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με τις
αποδείξεις λιανικής πώλησης και τις καταστάσεις των πωλητών, παραγωγών με
υπεύθυνη δήλωση (πρώτος έλεγχος, δεύτερος, δειγματοληπτικός, από την υπηρεσία).
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι διασφαλίζεται περαιτέρω τόσο το δημόσιο
συμφέρον όσο και τα δικαιώματα όλων όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα».
Έπειτα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε:
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Α). Την τροποποίηση των αποφάσεων 200/2016, 420/2017 και 53/2019, με την
δυνατότητα των δικαιούχων του προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων, να κάνουν
χρήση των κουπονιών, πριν και μετά τον μήνα χρήσης τους, με αναδρομική ισχύ.
Β). Τον δειγματοληπτικό έλεγχο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης, σε ποσοστό 10%,
του συνολικού αριθμού των κουπονιών που κατατίθενται από τις Ομοσπονδίες, οι
οποίες, με βάση τον Νόμο και τις αποφάσεις του Π,Σ, είναι υπεύθυνες για την
συγκέντρωση των κουπονιών, και οι οποίες θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση των
εκπροσώπων τους, τον ακριβή αριθμό των κουπονιών, αναλαμβάνοντας και τις νομικές
συνέπειες από την κατάθεση λανθασμένων στοιχείων.
Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμάνος ενημερώνει το Σώμα για τη
συμπλήρωση της ανωτέρω εισήγησης, μετά το εισηγούμαστε, με τα κάτωθι :
«Γ) Την προσωρινή διακοπή του προγράμματος (μη διανομή κουπονιών) από τον
Σεπτέμβριο του 2019 προκειμένου να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες
πληρωμών των κουπονιών στις Ομοσπονδίες και την μετέπειτα επανέναρξη του
προγράμματος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ίδιους ή τροποποιημένους
όρους.»
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α) Την τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 200/2016, 420/2017 και 53/2019 αποφάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, ως προς τη δυνατότητα των δικαιούχων του
προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων, να κάνουν χρήση των κουπονιών για την
προμήθεια ειδών που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, πριν και μετά τον αναγραφόμενο
σε αυτά μήνα χρήσης τους, με αναδρομική ισχύ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ’ αριθμ. 200/2016 (ΑΔΑ: 7Κ9Σ7Λ7-1ΕΜ) απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 379/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ7Λ7-2ΘΥ) όμοια, και οι υπ’
αριθμ. 420/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΨ67Λ7-ΦΚΟ) και 53/2019 (ΑΔΑ: 9ΒΝΖ7Λ7-Π35) αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
Β) Το δειγματοληπτικό έλεγχο από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕ
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σε ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των κουπονιών
που κατατίθενται από τις Ομοσπονδίες των πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών,
οι οποίες, με βάση τον Νόμο και τις ανωτέρω αποφάσεις του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, είναι υπεύθυνες για την συγκέντρωση των κουπονιών, και οι
οποίες θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων τους, τον ακριβή
αριθμό των κουπονιών, αναλαμβάνοντας και τις νομικές συνέπειες από την κατάθεση
λανθασμένων στοιχείων.
Γ) Την προσωρινή διακοπή του προγράμματος στήριξης ευπαθών ομάδων (μη
διανομή κουπονιών) από τον Σεπτέμβριο του 2019 προκειμένου να τακτοποιηθούν οι
οικονομικές εκκρεμότητες πληρωμών των κουπονιών στις Ομοσπονδίες των πωλητών
και παραγωγών λαϊκών αγορών και την μετέπειτα επανέναρξη του προγράμματος με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με ίδιους ή
τροποποιημένους όρους.
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ΑΔΑ: 78ΕΥ7Λ7-Ι0Χ

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γλ. Τζήμερος.
Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Μ.
Αναγνωστοπούλου, Χ. Δαμάσκος, Α. Δανέζη – Λούρα, Κ. Καράμπελας, Α. Μεθυμάκη,
Α. Ροκοφύλλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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