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Σε πρόγραμμα για την ενοικίαση σπιτιών με σκοπό την προσωρινή στέγαση προσφύγων
συμμετέχει ο Δήμος Ν. Σμύρνης. Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Σταύρος Τζουλάκης
(φωτογραφία) συμμετείχε στις 30 Μαρτίου 2016 στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων, στην
παρουσίαση του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 5 Δήμοι της Αττικής, σε
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ το απόγευμα
της ίδιας ενημέρωσε σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Σμύρνης, το οποίο ενέκρινε τη
συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα.

Ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την Ύπατη Αρμοστεία του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την υλοποίηση του έργου «Provision of accommodation and
services support to RS people of concern in the Municipality of Athens» το οποίο έχει ως
σκοπό την παροχή (προσωρινής) στέγασης, διατροφής και υποστήριξης σε πρόσφυγες και
περιλαμβάνει την ενοικίαση 200 διαμερισμάτων στο δήμο της Αθήνας και στους δήμους
Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Νέας Σμύρνης και Μοσχάτου – Ταύρου, οπότε οι
ενδιαφερόμενοι δημότες μας που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν τα σπίτια τους σε
πρόσφυγες πρέπει να απευθύνονται στο Δήμο Αθηναίων.
Κατά τη συνεδρίαση της 30ης Μαρτίου 2016 αποφασίστηκε επίσης, η διάθεση 75.000 ευρώ
για τη στήριξη των προσφύγων. Με τα χρήματα αυτά θα αγοραστούν τρόφιμα, είδη
προσωπικής υγιεινής και πρώτης ανάγκης, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα,
ιατροφαρμακευτικό υλικό και ιατρικό εξοπλισμό και έτοιμα γεύματα.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας εκτός από την παραπάνω υλική βοήθεια συνεχίζει να
οργανώνει δράσεις τόσο σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών (Ενεργός Δράση) του
Δήμου μας, όσο και με άλλους φορείς και συλλόγους της πόλης τους οποίους ανέλαβε να
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συντονίσει, ενώ διευρευνά και την πιθανότητα φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών
προσφύγων στις υπάρχουσες Κοινωνικές Δομές του Δήμου μας ή με τη βοήθεια
συνεργαζόμενων φορέων.
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