Κοινωνική πολιτική
●● Υπερδιπλασιασμός των ωφελούμενων

από τη δομή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (527 άτομα στις
31/8/2014 – 1.210 άτομα σήμερα).
●● Ενίσχυση για πρώτη φορά του
Κοινωνικού Παντοπωλείου από το
δημοτικό προϋπολογισμό συνολικού
ύψους 970.000 ευρώ.
●● Αύξηση των επιδομάτων ένδειας σε
δημότες που αντιμετωπίζουν οξυμένα
προβλήματα επιβίωσης.
2015
2016
2017
49.650 € 49.250 € 60.000 €

2018
120.000 €

●● Αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης για
την ένταξη νηπίων στους παιδικούς σταθμούς με αντικειμενικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η οποιαδήποτε δυνατότητα ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων.
●● Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Στέγαση και Επανένταξη» για τη δωρεάν
στέγαση αστέγων του δήμου.
●● Ένταξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών στη νέα προγραμματική περίοδο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για
την καταπολέμηση της βίας».

●● Ενδυνάμωση του

Συμβουλευτικού Κέντρου
Προληπτικής Ιατρικής.

Διενέργεια δωρεάν ιατρικών εξετάσεων (μαστογραφία, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ΗΙV),
στοματική υγιεινή, εμβολιασμοί κ.λπ., σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργάνωση εκδηλώσεων
ενημέρωσης.

●● Ενίσχυση του κέντρου

ψυχολογικής στήριξης και
μαθησιακών δυσκολιών
Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 14 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

●● Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης Ανέργων.
●● Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.

●● Ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα «μετεγκατάστασης και επιδότησης ενοικίου» για τον
Δήμο Χαλανδρίου της Περιφέρειας Αττικής.
●● Δραστική μείωση των τροφείων στους παιδικούς
σταθμούς με πλήρη κατάργησή τους για οικογένειες
με ετήσιο εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ.

●● Αναβάθμιση της δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας με πύκνωση των δρομολογίων
αλλά και με την αγορά τεσσάρων νέων λεωφορείων που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Κανένας μόνος του
στην κρίση
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Απασχόλησης Ηλικιωμένων
(ΚΑΠΗ) με κατάργηση
της συνδρομής.
• Προληπτικές εξετάσεις
• Δωρεάν Φυσικοθεραπεία
• Σεμινάρια ψυχολογίας
• Εκδρομές
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις
• Επταήμερες καλοκαιρινές διακοπές με αύξηση
των κονδυλίων ώστε να συμμετέχουν σε αυτές πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.
• Δωρεάν ή μερική συμμετοχή, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα μέλη του ΚΑΠΗ σε όλα τα δημοτικά
αθλητικά προγράμματα του δήμου.

●● Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου Κοινότητας Ρομά για την εξυπηρέτηση, ενημέρωση και διασύνδεση των πολιτών
με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και τις
Υπηρεσίες.

●● Κατάργηση του καταυλισμού Ρομά του Πατήματος με μετέγκατάστασή τους σε ενοικιαζόμενες κατοικίες καθώς και δώδεκα οικογενειών από τις εξήντα πέντε του καταυλισμού
του Νομισματοκοπείου.

●● Στήριξη των Κέντρων

Για τη νέα περίοδο
●● Συνέχιση του προσδιορισμού των δημοτικών τελών
με κοινωνικά κριτήρια και μειωμένη οικονομική συμμετοχή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων στις δημοτικές
δραστηριότητες.
●● Εξασφάλιση αναβαθμισμένης λειτουργίας για την
επόμενη τριετία των Κέντρων κοινότητας, Κέντρου
Ρομά και Κοινωνικών δομών (Παντοπωλείο, Φαρμακείο Συσσίτιο).
●● Διάλυση του καταυλισμού του Νομισματοκοπείου
με την βοήθεια του πιλοτικού προγράμματος επιδότησης ενοικίου του ΠΕΠ Αττικής
●● Συνέχιση της ενίσχυσης από το δημοτικό προϋπολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

●● Οργάνωση δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης σε συνεργασία με το σώμα εθελοντών και λειτουργία εκ νέου
του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι.
●● Ενίσχυση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων
με πρόσληψη επιπλέον ιατρικού προσωπικού.
●● Συνεργασία με τους εθελοντικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην πόλη στον τομέα της κοινωνικής
αλληλεγγύης (διάθεση ειδών διατροφής χωρίς μεσάζοντες, Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης κλπ).
●● Λειτουργία προγραμμάτων ενημέρωσης/στήριξης/
πρόληψης για διάφορες ομάδες πληθυσμού, (γονείς,
μαθητές, κλπ). Λειτουργία προγραμμάτων δωρεάν εξετάσεων για διάφορες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία
με το ΚΙΦΑ και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
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850.000 ευρώ στο Χαλάνδρι
για την στέγαση των Ρομά.
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα.
Πρόκειται για το πρόγραμμα: «Προώθηση της
Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας
και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής
Συνοχής» με τίτλο «Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου».
●● Καταργήθηκε ο καταυλισμος στο Πάτημα Χαλανδρίου με ένταξη των Ρομά σε κατοικίες.
●● Μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει δώδεκα (12)
οικογένειες και συνολικά εξήντα ένα (61) άτομα με
παράλληλη κατεδάφιση των πρόχειρων παραπηγμάτων διαμονής τους από τον καταυλισμό στο Νομισματοκοπείο.
Με δεδομένο ότι στον καταυλισμό παραμένουν 240
συνολικά άτομα, ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τη
Γενική Γραμματεία Ρομά στη σύνταξη προγράμματος
επιδότησης ενοικίου και παράλληλων δράσεων ένταξης,
προκειμένου να συνεχιστεί ηεκκένωση του καταυλισμού,
με ευρωπαϊκούς πόρους.

Η δράση του δήμου στοχεύει ώστε η οριστική κατάργηση
του καταυλισμού να μην αποτελέσει περιστασιακή λύση,
αλλά να ενταχθεί σε μία συνολική στρατηγική ένταξης
της κοινότητας των τσιγγάνων στον αστικό ιστό, με
τα ίδια δικαιώματα αλλά και τις ίδιες υποχρεώσεις με
οποιονδήποτε κάτοικο της πόλης.
Με την ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης και με
βάση τα 30 στρέμματα του Νομισματοκοπείου που έχουν
αποδοθεί στο δήμο με το χαρακτηρισμό «αθλητικών
χρήσεων – πρασίνου», η ευρύτερη περιοχή την επόμενη
τετραετία θα αλλάξει τελείως όψη. Άλλωστε στη θέση
του σημερινού καταυλισμού, προβλέπεται η κατασκευή
παιδικού σταθμού, θέσεων στάθμευσης για το Μετρό
και πλατεία. Μέσα στην επόμενη χρονιά, γίνεται πράξη η
μετεγκατάσταση όλων των οικογενειών που διαμένουν
στον καταυλισμό, η απόδοση των οικοπέδων στους
νόμιμους ιδιοκτήτες αλλά και η συνολική ανάπλαση
της περιοχής.

Η ένταξη της
κοινότητας των Ρομά
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To 2014 με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
προτάθηκε η μεταφορά στο όρος Πατέρα του καταυλισμού
των Ρομά του Νομισματοκοπείου. Η απόφαση ήρθε ως
αποτέλεσμα μήνυσης των ιδιοκτητών των ακινήτων όπου
εδράζεται ο καταυλισμός κατά του τότε Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης.
Είχαν προηγηθεί το σκάνδαλο του 1.000.000 ευρώ
για τον καθαρισμό του καταυλισμού από τη διοίκηση
Ζαφειρόπουλου, αγωγές για αποζημίωση των ιδιοκτητών
προς το Δήμο Χαλανδρίου (πληρώθηκαν 250.000
ευρώ ενώ εκκρεμούν αγωγές 750.000 ευρώ και 6,5
εκατομμυρίων ευρώ για το ίδιο θέμα) και φυσικά, χρόνια
αδιαφορίας από τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου
σχετικά με το πρόβλημα.
Θέση της «Αντίστασης με τους Πολίτες του Χαλανδρίου»
ήταν διαχρονικά, η κατάργηση του καταυλισμού προς
όφελος των ίδιων των τσιγγάνων αλλά και των γύρω
κατοίκων. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, ήταν
η συναίνεση των ρομά και η συμμετοχή τους σε μία
διαδικασία εκπαίδευσης, όπου τελικά θα επέτρεπε την
ένταξή τους στον αστικό ιστό σε κατοικίες και όχι σε ένα
συνεχώς αναπαραγόμενο γκέτο.
Αποφασίστηκε το σταδιακό «σπάσιμο» του καταυλισμού
και η μετεγκατάσταση ανά οικογένεια, γεγονός που δεν
εγείρει αντιδράσεις στις περιοχές υποδοχής. Πολιτική
που αρχικά εφαρμόστηκε στον μικρότερο καταυλισμό του
Πατήματος ο οποίος σήμερα δεν υφίσταται.
Δουλεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση η νέα διοίκηση

του Δήμου έκανε δύο καταγραφές του πληθυσμού των
Ρομά μια το 2015 και μια το 2017. Η καταγραφή έγινε
με στόχο να μην υπάρξει αύξηση του πληθυσμού του
καταυλισμού, πράγμα που επιτεύχθηκε, και σταδιακή
ένταξη αυτών των οικογενειών στον κοινωνικό ιστό. Όσον
αφορά το Νομισματοκοπείο στην καταγραφή απογράφηκαν
65 οικογένειες με βάση τις υπάρχουσες παράγκες όπου
διέμεναν. Ο πληθυσμός αποτελούνταν από 144 ενήλικες
και 138 ανήλικους δηλαδή συνολικά 302 άτομα. Μέχρι
σήμερα δεν έχει υπάρξει μετεγκατάσταση οικογένειας
από άλλη περιοχή στον υπάρχοντα καταυλισμό.
Παράλληλα ο Δήμος αιτήθηκε και δημιούργησε το
Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά έτσι ώστε να
εφαρμόσει πολιτική ένταξης της κοινότητας των Ρομά
(με βάση τους άξονες της εθνικής στρατηγικής για τους
Ρομά στους τομείς στέγαση, παιδεία, εργασία και υγεία)
προκειμένου να προετοιμαστούν για την ενσωμάτωση
τους στον αστικό ιστό.
Μέχρι στιγμής με ενέργειες και πόρους της δημοτικής
αρχής, έχει επιδοτηθεί η οικειοθελής αποχώρηση από
τον καταυλισμό, αλλά και η οικονομική ενίσχυση για
την αντιμετώπιση της αστεγίας και μετεγκατάσταση
οικογενειών σε κατοικίες συμβατές με τα σημερινά
δεδομένα κατοίκισης. Απαραίτητη προϋπόθεση και
δέσμευση των δύο μερών, αποτελεί η κατεδάφιση του
αντίστοιχου παραπήγματος ώστε να εξασφαλιστεί η
οριστική αποχώρηση και απόδοση του χώρου στους
νόμιμους ιδιοκτήτες.
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