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Γράφει η κ. Κλαίρη Δεληγιάννη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Στις 18 Μαΐου 2016 πληρώθηκε το 70% των επιδομάτων και πιστεύουμε ότι έως τον
προσεχή Σεπτέμβρη θα έχει εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση και οι δικαιούχοι πολίτες
της Νέας Σμύρνης θα εξυπηρετούνται με τη συνέπεια και κυρίως με τον σεβασμό που τους
οφείλεται.

Η αρμοδιότητα των προνοιακών επιδομάτων από τους Δήμους μητροπολιτικών περιοχών
(στην περίπτωσή μας Δήμος Καλλιθέας) στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ βρισκόταν σε
μεταβατικό στάδιο τον Μάρτιο του 2016.
Εν όψει, μάλιστα της μεταβίβασης της αρμοδιότητας οι δικαιούχοι ΑΜΕΑ είχαν υποστεί
απίστευτη ταλαιπωρία καθώς εκκρεμούσαν δεκάδες φάκελοι που δεν είχαν εισαχθεί στο
μηχανογραφικό σύστημα του μητροπολιτικού Δήμου καθώς και δεκάδες ακόμη νέοι φάκελοι
- αιτήσεις που εν τω μεταξύ είχαν κατατεθεί στους Δήμους διαμονής μετά την 1/10/2015.
Τα παραπάνω προβλήματα συνδέονταν με τη μη μετάπτωση των στοιχείων των δικαιούχων
μέχρι το τέλος Μαρτίου όπου δεν είχε υλοποιηθεί ακόμη εκπαίδευση του προσωπικού για τη
λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος. Επίσης, δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένα
σχετικό σεμινάριο για το θεσμικό πλαίσιο των προνοιακών επιδομάτων από τα αρμόδια
Υπουργεία. Τα παραπάνω ήταν απόλυτα αναγκαία γιατί οι υπάλληλοι της υπηρεσίας
Πρόνοιας του Δήμου Καλλιθέας προέρχονταν από τη Διεύθυνση Πρόνοιας της πρώην
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενώ οι υπάλληλοι των Δήμων διαμονής ήταν διοικητικοί
υπάλληλοι δίχως καμία επιμόρφωση - εμπειρία για τη διαχείριση αυτής της ενέργειας.
Στην συνάντηση τον Μάρτιο στο Υπουργείο Εσωτερικών των Δήμων του Νότιου Τομέα με τη
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συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού κ. Θεανούς Φωτίου και του αναπληρωτή υπουργού
κ. Γιάννη Μπαλάφα, αποφασίσθηκε:
Α.) Να συνεχισθεί η καταβολή των επιδομάτων των υφισταμένων δικαιούχων από το Δήμο
Καλλιθέας και να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες που υφίστανται.
Β.) Οι Δήμοι διαμονής όπως εμείς αναλάβαμε την επεξεργασία και τις απαραίτητες
διοικητικές ενέργειες που αφορούν τις αιτήσεις νέων προσώπων που θα λάβουν επίδομα
για πρώτη φορά.
Εκτός, όμως, των παραπάνω, εξακολουθούσε να παραμένει σε εκκρεμότητα η ομάδα εκείνη
των δικαιούχων οι οποίοι υπέβαλλαν εκ νέου αίτηση μετά την 1/10/2015 στο Δήμο μας για
συνέχιση ή ανανέωση επιδομάτων που έπαιρναν στο παρελθόν και ουσιαστικά δεν είναι
νέοι δικαιούχοι.
Με βάση τα παραπάνω, στο Δήμο Νέας Σμύρνης συναισθανόμενοι τη δεινή οικονομική
κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει άδικα οι συνάνθρωποί μας – δικαιούχοι των
προνοιακών επιδομάτων, δεν επιστρέψαμε κανένα φάκελο ωφελούμενου, προχωρήσαμε
άμεσα στη μετάπτωση όλων των δικαιούχων από τον Δήμο Καλλιθέας και προσπαθήσαμε
προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εξ αυτών στο αμέσως
προσεχές διάστημα.
Η διοικητική διαδικασία αποτέλεσε για εμάς «ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά», έχουμε
ωστόσο την πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε. Φυσικά, η αγωνία των δικαιούχων που
αποτελεί και δική μας αγωνία θα μπορούσε να μετριαστεί, αν ως όφειλε ο Δήμος Καλλιθέας
συνέχιζε την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων έως τις 31/12/2016.
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