Πρακτικά 32ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας του
Δήμου η οποία έγινε την Τετάρτη 7 Απριλίου 2010 στο Δημοτικό Μέγαρο.
Παρόντες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σσολάκη Ευανθία
Καλογερόπουλος Μιχαήλ
Καυκαλιάς Ανδρέας
τούππας άββας
Παπαϊωάννου Πέρσα
Καρεκλάς Ανδρέας
Κόμπος Αδάμος
Φωματάς Φρίστος
Ολύμπιος ταύρος

10. τίγγας Νεόφυτος
11. Παπαδόπουλος Φρίστος
Απόντες

1. Γιωργαλλέττος Λόλλος

- Πρόεδρος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος
- Μέλος / Εκπρόσωπος
υντονιστικού υμβ. Εθελοντισμού
- Μέλος / Εκπρόσωπος υνδέσμου
Κοινωνιολόγων
- Μέλος
- Μέλος

Παρακαθήμενοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ευτυχία Δρουσιώτη – ΓΟΔΗΚ
Αθηνά πύρου - ΓΟΔΗΤ
Μαρία υκοπετρίτου – ΓΟΔΗΚ
Νίκη Παντελίδου – ΕΤΡΨΚΟ
Ντίνα Αριστείδου – Γυναικεία οσιαλιστική Κίνηση
Φρυστάλλα Φατζιαντώνη – Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης
Ενηλίκων
7. Κωνσταντίνος Βελισσάριος – Ήφαιστος – Κίνηση Νέων
8. Παναγιώτης τυλιανού – Ίδρυμα Άγιος τέφανος
9. Δέσπω Υαίδωνος – Κ.Η. Πρόσβαση
10. Δομάζου Φρυστάλω – Κ.Η. Πρόσβαση
11. Σασούλα Γεωργιάδου – ύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
12. Ιάκωβος Βαλανίδης – ύνδεσμος Γονέων & Υίλων Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες
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13. Γιώτα Δημοσθένους - ύνδεσμος Γονέων & Υίλων Παιδιών με
Ειδικές Ανάγκες
14. Ειρήνη Καλλή – Παιδικός ταθμός Φ’’Παύλου, Κέντρο Κοινωνικής
Προσφοράς
15. Ελένη Λεωνίδου – Γραμματέας Επιτροπής
Θέμα 1ο: Πρόγραμμα «Europe for Citizens».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρευρισκομένους αναφορικά
με το πρόγραμμα «Europe for Citizens» που θα πραγματοποιηθεί στη
Λεμεσό από 20 – 25 /4/10, το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα Α.
τη συνέχεια παρακάλεσε τους εκπροσώπους των Γυναικείων και
Εθελοντικών Οργανώσεων να δώσουν το παρόν τους σε όλες τις
εκδηλώσεις.
Θέμα 2ο: Εκστρατεία στα σχολεία «Για ένα καλύτερο κόσμο».
Η Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε στους παρόντες όπως η εκστρατεία
πραγματοποιηθεί το επτέμβριο.
Μετά από ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκε όπως η εκστρατεία
πραγματοποιηθεί στα Δημοτικά πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, κατά
το μήνα Μάιο και στα Γυμνάσια και Λύκεια λόγω των εξετάσεων που
πλησιάζουν, το επτέμβρη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Θέμα 3ο: Ενημέρωση για τα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου
Αθηναίων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι στις 23/3/10
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων κ. κιαδά,
αρμόδιο για κοινωνικά θέματα και πρωτεργάτη της δημιουργίας του
Κέντρου Τποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων.
τη συνέχεια ενημέρωσε τους παρόντες ότι το πιο πάνω Κέντρο
περιλαμβάνει:
- Εστιατόριο που προσφέρει 2 γεύματα καθημερινά σε 4000 άτομα.
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- Φώρο φιλοξενίας αστέγων (μέχρι 200 άτομα) που δικαιούνται να μείνουν
μέχρι 6 μήνες.
- Κοινωνικό Παντοπωλείο που λειτουργεί σε συνεργασία με το Carrefour.
Δηλαδή ο Δήμος Αθηναίων παραχώρησε το χώρο και με συμφωνία το
Carrefour λειτουργεί σ’ αυτόν το χώρο μία κανονική υπεραγορά 2 φορές
τη βδομάδα που διαθέτει όλα τα προϊόντα δωρεάν, σε δικαιούχους
σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει αρμόδια Επιτροπή του Κέντρου
Τποδοχής Αστέγων.
- Κοινωνικό Υαρμακείο.
- Σην Αθηναϊκή Αγορά που διαθέτει είδη ένδυσης και υπόδησης δωρεάν σε
δικαιούχους.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρόντες ότι το Κέντρο Τποδοχής Αστέγων
εργοδοτεί 12 άτομα (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και
Χυχολόγους) που έχουν ως καθήκον τη επεξεργασία των αιτήσεων για τη
στέγαση, τη σίτιση και για τις παροχές από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το
Κοινωνικό Υαρμακείο και την Αθηναϊκή Αγορά.
τη συνέχεια ανέφερε ότι εκείνο που βλέπει να είναι εφικτό να
λειτουργήσει από τον Δήμο Λεμεσού είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Ανέφερε ότι ο Δήμος Λεμεσού διαθέτει χώρους (π.χ. παιδικός σταθμός
Αγίου Ιωάννη) αρκεί να εξευρεθεί η εταιρεία με την οποία θα μπορούσε να
συναφθεί μια ανάλογη συμφωνία.
Ενημέρωσε τους παρόντες ότι ήδη ο κ. κιαδάς προσφέρθηκε να μας φέρει
σε επαφή με την Carrefour χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποκλειστούν
άλλες εταιρείες. Επίσης ανέφερε ότι θα προσκληθεί ο κ. κιαδάς να έρθει
στη Λεμεσό προκειμένου να μας ενημερώσει εκτενέστερα για τη λειτουργία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Σα Μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το ποιου θα
είναι οι δικαιούχοι και το πώς θα λειτουργήσει και μετά από ανταλλαγή
απόψεων όλα τα μέλη είδαν καταρχήν θετικά την ιδέα για τη δημιουργία
Κοινωνικού Παντοπωλείου αρκεί να διερευνηθεί κατά πόσο είναι εφικτό,
αν χρειάζεται να λειτουργήσει τέτοιο παντοπωλείο στον Δήμο Λεμεσού και
τον τρόπο που θα λειτουργήσει αν θα λειτουργήσει.
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Θέμα 4ο: Εθνική Έκθεση για τις Στρατηγικές Κοινωνικής Προστασίας
και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 2008 – 2010.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τους παρόντες ότι οι Τπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας με επιστολή τους η οποία επισυνάπτεται ως
Παράρτημα Β ζητούν τη συμμετοχή του Δήμου στην Διευρυμένη Επιτροπή
για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της ΕΠΕ 2008 – 2010.
Ομόφωνα οι παρόντες εισηγήθηκαν όπως ο Δήμος συμμετέχει με την
Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας στην υποομάδα εργασίας
για την Εθνική τρατηγική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.
Η Πρόεδρος

Εύη Τσολάκη
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