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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
  

Θέκα :  "Σπγθξόηεζε δεκνηηθήο δνκήο ππνζηήξημεο εππαζώλ νκάδωλ Ηξωηθήο λήζνπ 

Κάζνπ. " 
 

   Ελεκεξώλνπκε ηνπ θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ όηη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο 

θνηλωληθήο πνιηηηθήο θαη αιιειεγγύεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηωλ κέηξωλ 

απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξωληνύ, κε ηελ ππ’ αξηζ 156/2020 

απόθαζε Δεκάξρνπ  ζπζηήλεηαη  Δεκνηηθή ππνζηεξηθηηθή δνκή θνηλωληθήο πξόλνηαο 

θαη αιιειεγγύεο γηα  ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θνηλωληθήο θξνληίδαο .     
 

          Αξκνδηόηεηεο  ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη  ε παξνρή  βνήζεηαο ζε άηνκα   πνπ 

δελ κπνξνύλ ή δελ επηηξέπεηαη λα κεηαθηλεζνύλ από ηηο νηθίεο ηνπο θαη αδπλαηνύλ  λα 

απηνεμππεξεηεζνύλ (αθοπά ηην εξςπηπέηηζη ςγειονομικά  εςπαθών ομάδων, 

ςπεπηλίκων, ανθπώπων πος ζοςν μόνοι  και αηόμων με ειδικέρ ανάγκερ ΑΜΕΑ ) γηα ηελ 

πξνκήζεηα  αγαζώλ θαη παξνρήο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο  (καη’ οίκον διανομή ειδών 

ππώηηρ ανάγκηρ ,αγοπά ζςνηαγογπαθημένων θαπμάκων, αγοπά ηποθίμων), θαζώο θαη 

ζηελ εμππεξέηεζε από ηηο δεκόζηεο , δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο θνηλήο 

ωθέιεηαο (πιεξωκή ινγαξηαζκώλ θ.α) . 
 

     Παξαθαινύληαη νη θάηνηθνη  πνπ ρξήδνπλ άκεζεο βνήζεηαο  θαη αδπλαηνύλ λα 

εμππεξεηεζνύλ  λα θαιέζνπλ ζην 2245041400  ώζηε ν Δήκνο λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο .  Ώξεο ιεηηνπξγίαο από ηηο 9 ην πξωί έωο 3 ην κεζεκέξη. 
 

    Εζεινληέο γηα ηελ θνηλωληθή απηή δξάζε πνπ αθνξά ηελ παξνρή βνεζείαο 

θνηλωληθά εππαζώλ αηόκωλ, ζύκθωλα κε δήιωζή ηνπο  είλαη  νη θάηωζη :  
  
  Μαίξε Εκκ.Φξαγθνύιε, Γηώξγνο Μ. Ιεξνκόλαρνο, Μάξθνο Γ. Ιεξνκόλαρνο, 

Μαλόιεο Μηρ.Εξωηνθξηηνο, Γηώξγνο Εξωηνθξηηνο, Μαλόιεο Σηακαηάθεο, Νηθήηαο 

Κακπνύξεο  Νηθνο Ι. Νηθνιάνπ,  Νίθνο  Μαζηξαλδξέαο  θαη ν Νεθηάξηνο 

Σηακαηάθεο.  
 

   Θα ζέιακε λα επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ ζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ζην δύζθνιν 

έξγν δεδνκέλωλ ηωλ ζπγθπξηώλ  πξνο ηνλ  Δήκν καο  θαη θαηά ζπλέπεηα πξνο ηα 

άηνκα πνπ δελ  κπνξνύλ λα απηνεμππεξεηεζνύλ.  Τέηνηνπ είδνπο θνηλωληθέο  

πξνζθνξέο  κόλν αμηέπαηλεο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ, θνηλωληθέο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ απνηεινύλ παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε  πνπ επειπηζηνύκε όηη όινη ζα 

αθνινπζήζνπλ .  
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