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                                                                                                    Μέγαρα,  26 Οκτωβρίου 2016 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Απάντηση της Κας Βανέσσας Μαυροειδή, Αντιδημάρχου Κοινωνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μεγαρέων στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιάννη Μιχάλαρο 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Μιχάλαρος, επικεφαλής της παράταξης των 

“Ενεργών Πολιτών”, σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφου ανέφερε 
περιπτώσεις συμπολιτών οι οποίοι διαβιούν σε κατάσταση φτώχειας, ζήτησε από τη Διοίκηση του 
Δήμου να παρέμβει και επιπλέον ζήτησε να μάθει τι κάνουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
και ποιο είναι το έργο που επιτελούν. 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος για θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγαρέων Κα 
Βανέσσα Μαυροειδή, σε απάντηση της τοποθέτησης του κ. Μιχάλαρου και σχετικών 
δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο, απαντά υπεύθυνα τα εξής: 

« Κυριε συνάδελφε, προφανώς για αντιπολιτευτικούς λόγους εκμεταλλεύεστε ένα 
πολύ ευαίσθητο θέμα όπως είναι η Κοινωνική Προστασία του Δήμου και η αρρωγή στους 
συμπολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη αγνοώντας και παραβλέποντας το τεράστιο έργο των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας που με εξειδικευμένο προσωπικό υλοποιεί χωρίς 
τυμπανοκρουσίες πάρα πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις. 

Επειδή εσείς το ζητήσατε κι επειδή καταφανέστατα δεν παρακολουθείτε αυτά, που γίνονται 
στο Δήμο και γι’ αυτό δεν είσαστε ενημερωμένος σε θέματα, που θα έπρεπε ασφαλώς να 
γνωρίζετε, σας  ενημερώνω ότι: 

 
 

Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙΣ 

ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

 Διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών για την ένταξη των δικαιούχων στην δωρεάν 
φαρμακευτική περίθαλψη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων – Οικονομικά 
Αδυνάτων (από τον Αύγουστο του 2016 έως σήμερα έχουν διεκπεραιωθεί 52 αιτήσεις 
πολιτών). 

 

 Υποδοχή  αιτήσεων για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (από τον Ιούλιο του 
2015 που αναλήφθηκε η αρμοδιότητα). Από τον Μάιο του 2016 έχουμε αναλάβει πλήρως 
την αρμοδιότητα, που έως τότε ασκούνταν από το Δήμο Ελευσίνας. 

 

Δηλαδή εμείς φέρνουμε Υπηρεσίες στο Δήμο, για να εξυπηρετούνται οι πολίτες. 
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 Παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016, σε 90 μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο, από 17 εθελοντές καθηγητές στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Επίσης για πρώτη φορά το 
κοινωνικό φροντιστήριο κάλυψε και τις ανάγκες 3 μαθητών Δημοτικού. Για το σχολικό έτος 
2016-2017 έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την οργάνωση και λειτουργία των νέων 
φροντιστηριακών τμημάτων.  

 

 Παροχή δωρεάν φαρμάκων σε 45 οικογένειες οικονομικά αδυνάτων και ανασφαλίστων 
πολιτών εγγεγραμμένων στο Κοινωνικό Φαρμακείο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
για φάρμακα πολιτών που τη δεδομένη στιγμή δεν είχαν τη δυνατότητα να τα 
εξασφαλίσουν.  

 

 Υλοποίηση δράσεων συλλογής φαρμακευτικού υλικού. 
 

 Παροχή βασικών ειδών διατροφής, σε μηνιαία βάση, σε 120 οικογένειες της δημοτικής 
ενότητας Νέας Περάμου, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Νέας 
Περάμου. 

 

 Διανομές τροφίμων με ενέργειες του Δήμου από έκτακτες χορηγίες τοπικών παραγωγών- 
επιχειρηματιών- συλλόγων - πολιτών, σε 100 και πλέον οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μας ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη 
της  Δυτικής Αττικής,  από το οποίο  εξυπηρετούνται περίπου 3.000 άτομα. 

 Υλοποίηση του προγράμματος  «Παροχή τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε 
συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και 
διατροφής» της Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την παροχή τροφίμων στους παλιούς και 
νέους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου (143 οικογένειες).  

 Ένταξη 18 οικογενειών με ανήλικα παιδιά στις υπηρεσίες του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & 
Οικογένειας του εθελοντικού οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού» από το οποίο οι 
οικογένειες υποστηρίζονται με τρόφιμα και σχολικά είδη. 

 

 Διευκόλυνση οικονομικά αδυνάτων πολιτών για ζητήματα τους σχετικά με τη Δ.Ε.Η. (κοινωνικό 
τιμολόγιο, ρυθμίσεις) και έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας για τους πολίτες 
που το δικαιούνται, για τη ρύθμιση οφειλών στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και την απαλλαγή από τα  
δημοτικά τέλη.  

 Δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών και διανομής τους σε μαθητές που δεν μπορούν να 
τους τα εξασφαλίσουν οι οικογένειες τους. 

 

 Λειτουργία περιπτέρου της κοινωνικής υπηρεσίας στην έκθεση «Μεγάρων Γη» με 
ενημερωτικό και κοινωνικό σκοπό (τη συγκέντρωση σχολικών ειδών). 
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 Έγκριση αίτησης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Αττική 2014 - 
2020 της Περιφέρειας Αττικής και για τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της 
Κοινωνικής Συνοχής» στην οποία προβλέπεται η λειτουργία από το Δήμο Μεγαρέων των 
παρακάτω κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:  

1.  Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης και Βασικών Αγαθών  
2.  Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου  

Μέσω των παραπάνω κοινωνικών δομών θα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, 
υλικής και επισιτιστικής βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού του Δήμου και πρωτίστως 
αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.  

 
 

Παράλληλα οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, θα παραπέμπονται στο Δήμο έτσι ώστε να 
καταγράφονται οι ανάγκες τους, να συντάσσεται ή να επικαιροποιείται το κοινωνικό 
τους ιστορικό καθώς και να παρακολουθούνται με στόχο την ενδυνάμωση και την 
κοινωνική ενσωμάτωση τους. 

 Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα δημιουργηθούν 7 νέες 

θέσεις εργασίας ενώ για την εκτέλεση των ενεργειών στο πλαίσιο των Υποέργων της 

Πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 

416.520,00€. 

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μας ότι καθημερινά ο Δήμος 
Μεγαρέων φροντίζει έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Προνοίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών να 
ανταποκρίνεται θετικά στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών που υποφέρουν εξαιτίας της 
Οικονομικής κρίσης. 

Τέλος θα ήθελα να γνωστοποιήσω σε όλους επειδή η Κοινωνία μας είναι κλειστή, 
όποιος ξέρει περιπτώσεις που άτομα χρειάζεται να βοηθηθούν, αν θέλει και μπορεί,  ας 
ενημερώσει το Δήμο Μεγάρων (Κοινωνική Υπηρεσία, Πλούτωνος 3 Μέγαρα στα Πλακάκια, 
Τηλ: 22960 29018 – 22960 82895 – 22960 29078 και στο email: pronoiameg@gmail.com) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κύριε Μιχάλαρε, με χαμηλούς τόνους και ταπεινά, με ανοιχτές πόρτες, εργαζόμαστε 
όλοι υπηρετώντας τα κοινά κι είμαστε στο πλευρό όλων των συμπολιτών αδιακρίτως και 
γενικώς 24 ώρες το 24ωρο.» 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 
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