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Ειδικότερα για το θέμα αυτό, μίλησε
χθες ο αντιπεριφερειάρχης  Ηλείας κ.
Γιώργος Γεωργιόπουλος αναλύοντας
τα προβλήματα που υπάρχουν , διατη-
ρούν βεβαίως την ψυχραιμία τους,
αλλά υπάρχει σοβαρή αρρυθμία στην
καθημερινότητα των υπηρεισών. 

« Κατ αρχήν τα μεγάλα προβλήματα
που δημιουργούνται από την στιγμή
που έκλεισαν οι τράπεζες, είναι ότι
δεν υπάρχει ρευστότητα- όπως και
παντού- στις υπηρεσίες μας. Οι πρώ-
τες λοιπόν επιπτώσεις, είναι στα έργα
μας, οι ανάδοχοι των έργων που βρί-

σκονται σε εξέλιξη και με τους οποί-
ους έχουμε συμβάσεις, δεν μπορούν
να έχουν από μας την ρευστότητα
που χρειάζεται για να συνεχίσουν τα
έργα και γι αυτό τα εργοτάξια, ένα-
ένα με τη σειρά έχουν ή κλείσει ή
αναστείλει τις εργασίες τους,. Εμείς

Αρρυθμίες και αρκετά προβλήματα στην καθημερινότητα των υπηρεσιών

«Στέρεψε» λόγω έλ
Μέσω προγράμματος 
από το Δήμο Πύργου 
και την «Αρωγή
ΑΜΚΕ»

Στέγη και 
κοινωνική 
φροντίδα σε 
δέκα άστεγους
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει από το Δήμο Πύργου και την Αστική μη Κερδοσκο-

πική εταιρεία «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ», το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που
χρηματοδοτείται  από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του πρώην Υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και δει Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και
Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυ-
τόνομες μορφές διαβίωσης δέκα ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα έλλειψης στέγης, μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής
φροντίδας. Αποσκοπεί στην ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών
αναγκών μέσω της ένταξης, είτε με τις παροχές που προσφέρει, είτε μέσω της δια-
σύνδεσης με εξειδικευμένους φορείς. Τελικός στόχος  είναι η πλήρης αυτονόμηση
και επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, που αντιμετω-
πίζουν προβλήματα στέγασης, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανέν-
ταξης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας.
Οι ωφελούμενοι έχουν προκύψει έπειτα από Κοινωνικές έρευνες από τους καταγε-
γραμμένους των κοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργούν στο Δήμο Πύργου. 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους δικαιούχους του προγράμματος είναι οι πα-
ρακάτω :
Οικονομική ενίσχυση σε σχέση με την στέγαση, τις οφειλές προς ΔΕΚΟ, την διατροφή,
την ένδυση και την υπόδηση.
Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης.
Ψυχοκοινωνική στήριξη .
Εργασιακή Συμβουλευτική – προώθηση στην αγορά εργασίας.
Επιχορηγούμενη εργασιακή επανένταξη.
Διασύνδεση σε δίκτυο υπηρεσιών αναλόγως των αναγκών.
Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Το συγκεκριμένο σχέδιο αναπτύσσεται προκειμένου να ικανοποιηθεί το θεμελιώδες
δικαίωμα της ασφαλούς και αξιοπρεπούς κατοικίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται η
εργασιακή συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας. 

Η
συνεχιζόμενη τραπεζική αργία και τα capital controls που έχουν σταμα-

τήσει όλη την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα στην
αγορά και στον ιδιωτικό τομέα, έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία

και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που αδυνατούν να λει-
τουργήσουν. Από την αρμόδια ταμειακή υπηρεσία, δεν γίνεται καμία πλη-

ρωμή, τα χρηματικά εντάλματα τους έχουν επιστραφεί από την
Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου, δεν κόβονται επιταγές με αποτέ-
λεσμα να μην πληρώνεται κανένας ιδιώτης ή εργολάβος που έχει οι-

κονομικές συναλλαγές με την Περιφέρεια. Το μόνο που έχουν
κατορθώσει να θέσουν υπό έλεγχο, είναι η προμήθεια καυσίμων για τα

αυτοκίνητα και πάσης φύσεως οχήματα της ΠΕ Ηλείας, αφενός με συ-
νεννοήσεις που έχουν κάνει με πρατηριούχους  και αφετέρου περιορί-
ζοντας όλες τις μετακινήσεις. Μεγάλες είναι ωστόσο και οι επιπτώσεις

στα έργα που εκτελούνται και στα οποία εμπλέκεται η ΠΕ Ηλείας, καθώς δεν γίνονται ούτε
εδώ πληρωμές των εργολάβων και τα όποια εργοτάξια λειτουργούσαν έχουν ερημώσει. 

Δεν εκτελείται καμία 

οικονομική 

συναλλαγή,  δεν 

πληρώνονται εργολά-

βοι, ανεστάλησαν όλοι

οι διαγωνισμοί και τα

χρηματικά εντάλματα

συσσωρεύονται 


