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Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” για άτομα τρίτης ηλικίας, που υλοποιείται από το 2003
στο Δήμο μας, δεν κατάφερε να ενταχθεί στα νέα κριτήρια χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ
για το 2011 και συνεχίζει τη λειτουργία του από δημοτικούς πόρους. Σύμφωνα με πρόσφατη
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διατεθούν 80.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση 85
ηλικιωμένων δημοτών...
Το πρόγραμμα καλύπτει άτομα τρίτης ηλικίας που δεν έχουν δυνατότητα βοήθειας από το
οικείο περιβάλλον τους. Τα άτομα αυτά επισκέπτεται τακτικά ομάδα του προγράμματος
που αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και οικιακή βοηθό, η οποία εξυπηρετεί
τις βασικές τους ανάγκες για αγορά φαρμάκων, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης,
καθαριότητας κλπ.
Φέτος άλλαξαν τα κριτήρια χρηματοδήσης του προγράμματος και για πρώτη φορά
απαραίτητη προϋπόθεση για να επιδοτηθούν οι εξυπηρετούμενοι ήταν να έχουν άνεργους
συγγενείς! Όσοι, λοιπόν, δεν διέθεταν συγγενείς γραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ δεν
δικαιούνταν χρηματοδότηση. Σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κα
Ιακωβάκη καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθούν τα δικαιολογητικά, κανένας
όμως από τους 85 εξυπηρετούμενους δεν έτυχε να έχει κάποιο άνεργο συγγενή.
Με τα νέα δεδομένα για το έτος 2011, λοιπόν, που αφορούν τα κριτήρια χρηματοδότησης
των προγραμμάτων “Βοήθεια στο Σπίτι”, το πρόγραμμα του Δήμου Ν. Σμύρνης δεν στάθηκε
δυνατόν να ενταχθεί στο χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα, που
υλοποιείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Έτσι ο Δήμος μας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/7/2011 απόφασισε να
χρηματοδοτήσει από δημοτικούς πόρους το παραπάνω πρόγραμμα με το ποσό των 80.000
ευρώ, προκειμένου να μην διακοπεί η λειτουργία του. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να
υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλλιθέας, μέσω της
οποίας θα συνεχίσει να υλοποιείται στο Δήμο Ν. Σμύρνης η δράση εξυπηρέτησης πολιτών
“Βοήθεια στο Σπίτι”. Η Δημοτική Κοινωφελής Εταιρία (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας
εξάλλου από 1.11.2003 έως τις 31.12.2010 υλοποίησε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
στο Δήμο μας, επειδή ο Δήμας δεν διέθετε και δεν διαθέτει δικιά του Αναπτυξιακή Εταιρία.
Κατά τη συζήτηση που παραπάνω θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Σμύρνης ο αρχηγός
της παράταξης “Στροφή Νέας Σμύρνης” κ. Παναγιώτης Πάντος επέρριψε στη δημοτική
αρχή πολιτικές ευθύνες για τη μηδενική επιδότηση που “πέτυχε”,
αναφέροντας χαρακτηριστικά: “…Η αποτυχία της δημοτικής αρχής να προσθέσει στο
πρόγραμμα κάποια επιπλέον άτομα που θα είχαν δικαίωμα επιδότησης στερεί από το Δήμο
μας σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλες ανάγκες…”.
(ΣΧΕΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ “ΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ”).
Ο κ. Πάντος κατά την παραπάνω συνεδρίαση πρότεινε εκτός από την υπογραφή της
σύμβασης με τη ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ο Δήμος να εκδώσει ενημερωτική ανακοίνωση με την οποία να
καταγγέλλει την κυβέρνηση για την πολιτική της και να απαιτεί να καλυφθεί πλήρως η
λειτουργία του προγράμματος από κρατικούς πόρους, οπωσδήποτε, δε, για το πρώτο
εξάμηνο για το οποία η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί . Η πρότασή του, όμως, έλαβε 1 ψήφο.
Η κα Ιακωβάκη, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την οποία κοινοποίησε σ
τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης διααρτυρήθηκε έντονα για τις αλλαγές του τρόπου χρηματοδότησης και
εξέφρασε την αγωνία της για την υπάρξη του προγράμματος και την τύχη των ατόμων που
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εξυπηρετούνται από αυτό, πιο συγκεκριμένα η κα Ιακωβάκη αναφέρει χαρακτηριστικά
“…πρέπει να επανεξεταστεί εκ νέου η χρηματοδότηση του προγράμματος, με σκοπό όχι
μόνο τη διατήρηση του χαρακτήρα του με τη διαρκή στήριξη αυτών των ατόμων που
μοναδική ελπίδα τους έχουν από αυτό το πρόγραμμα, αλλά να επεκταθεί και σε άλλες
αντίστοιχες κατηγορίες συμπολιτών μας…”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κας ΙΑΚΩΒΑΚΗ
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