
 

                                                                                                Μέγαξα 21 Μαξηίνπ 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ έςτειλε επιςτολή ςτην 
Αναπληρώτρια Υπουργό κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ Κα Ράνια Αντωνοποφλου 

για τα προγράμματα Κοινωφελοφσ εργαςίασ 
 

ην Πξόγξακκα Κνηλσθεινύο εξγαζίαο  πνπ αλαθνηλώζεθε από ην αξκόδην 

ππνπξγείν έρνπλ εληαρζεί 17 Γήκνη ηεο ρώξαο θαη κέζα ζε απηνύο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ν Γήκνο Μεγάξσλ. 

Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ αληέδξαζε έγθαηξα θαη άκεζα θαη κε επηζηνιή ηνπ 

πνπ έζηεηιε ζηηο 16 Μαξηίνπ 2016 κε αξηζκ. Πξση:5098, ζηελ Αλαπιεξώηξηα 

Τπνπξγό Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Κα Ράληα Αλησλνπνύινπ, δεηεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί  θαη  ν Γήκνο Μεγάξσλ  ζηα Πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινύο εξγαζίαο. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ θ. ηακνύιε έρεη σο εμήο: 

 «Αμηόηηκε θα Τπνπξγέ,  

 Η Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο, καο ελεκέξσζε γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα 

Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο  ζηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, ηηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηνπο 

ζηόρνπο ησλ νπνίσλ παξνπζηάζαηε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Έλσζεο θ. Παηνύιε.  

 ηνλ πίλαθα κε ηνπο πξώηνπο 17 Γήκνπο πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα 

Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο, δηαπηζηώζακε όηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Γήκνο 

Μεγαξέσλ.  

 Γπζηπρώο, από ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο θαη ν Γήκνο 

Μεγαξέσλ έρεη πνιύ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθό 

πιεζπζκό  (ΦΔΚ 630η.Β΄/20-3-2013 De facto πιεζπζκόο ηεο ρώξαο). 

 Ιδηαίηεξα ζε όηη αθνξά ηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο, πνπ ζηνλ 

πξναλαθεξόκελν πίλαθα εκθαλίδνληαη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο, ην πνζνζηό αλέξρεηαη ζε 5,57% (πνζνζηό 

πνπ ππνιείπεηαη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε άιινπο γεηηνληθνύο θπξίσο Γήκνπο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα π.ρ. ζην Γήκν Φπιήο ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

αλέξρεηαη ζε 5,95 %) θαη από όζν είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε, από ηα ζηνηρεία 

πνπ ηεξνύληαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ καο, ηα πνζνζηά απηά απμάλνληαη 

θαζεκεξηλά.  



 Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ζα ζέιακε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν Γήκνο καο ζηελ 

ακέζσο επόκελε νκάδα Γήκσλ πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηα λέα πξνγξάκκαηα 

Κνηλσθεινύο Δξγαζίαο.  

 Δπειπηζηνύκε ζηελ ζεηηθή αληηκεηώπηζε από κέξνπο ζαο ηνπ αηηήκαηνο καο.» 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχέςεων 

 
 


