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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΤΕΓΩΝ
Η αστεγία είναι ένα πολυπαραγοντικό και πολύμορφο φαινόμενο. Στη χώρα μας το
φαινόμενο αυξήθηκε τα χρόνια της κρίσης με αποκορύφωμα τους άστεγους στον δρόμο.
Η αρμοδιότητα για το ζήτημα των αστέγων στην πόλη μας έχει ανατεθεί στο Κέντρο
Κοινότητας. Ως πρόσωπα αναφοράς και παρέμβασης έχουν οριστεί ένας Κοινωνικός
Λειτουργός του Κέντρου Κοινότητας και ένας Κοινωνικός Λειτουργός της Κοινωνικής
Υπηρεσίας.
Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει καταγράψει και παρέμβει σε συνολικά 31 αστέγους
(άνθρωποι που είναι άστεγοι και διαβιούν σε φιλικά σπίτια, ξενώνες, υπνωτήρια και σε
εξωτερικούς δημόσιους χώρους).
Επίσης, έχουν εντοπιστεί άνθρωποι που επαιτούν οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι με την
Υπηρεσία, ενώ μετά από κάθε προσέγγιση αλλάζουν χώρο.
Η καταγραφή και παρέμβαση περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Την επιτόπια προσέγγιση και κοινωνική έρευνα.
Την ενημέρωση για τις Κοινωνικές Δομές και τις Δομές Υγείας του Δήμου μας
και τη διασύνδεση με αυτές.
Την ενημέρωση και διασύνδεση με το Κέντρο Κοινότητας για την έκδοση
επιδομάτων (ΚΕΑ και επίδομα στέγασης).
Την ενημέρωση και διασύνδεση με δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις.
Την ενημέρωση και διασύνδεση με ξενώνες και υπνωτήρια.
o Υπνωτήριο - Αλικαρνασού 49, Αθήνα (τηλ.επικοινωνίας: 2105246920) o Υπνωτήριο - Ακτή Ποσειδώνος 2-4, Πειραιάς - 1ος όροφος
(τηλ.επικοινωνίας: 2104222276)
Τη διάθεση ελαφρού γεύματος και ροφημάτων κατά τις κρύες ημέρες.
Την (καταρχήν) εκπαίδευση και εμπλοκή εθελοντών.
Τη συμβουλευτική υποστήριξη των αστέγων.
Την ενημέρωση της Εισαγγελίας σε περίπτωση άρνησης λόγω ενδεχόμενης
ψυχιατρικής πάθησης.
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Από τους παραπάνω καταγραμμένους αστέγους η πλειονότητα δεν επιθυμεί τη διαμονή
σε διαθέσιμο ξενώνα ή υπνωτήριο.
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων ο Δήμος Νέας Σμύρνης,
διαθέτει θερμαινόμενους χώρους για τη φιλοξενία πολιτών, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών
θερμοκρασιών.
Σε καθημερινή βάση ανοιχτά είναι για τους πολίτες όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου:
1. Α' ΚΑΠΗ, Αρτάκης 54 και Αγχιάλου (7:30-19:00)
2. Β’ ΚΑΠΗ, Σταδίου 32-34 (7:30-22:00)
2. Γ' ΚΑΠΗ, Πλαστήρα 57 (7:30-19:00)
3. Δ' ΚΑΠΗ, Ραιδεστού 11-13 (7:30-19:00)
4. Ε 'ΚΑΠΗ, Ελλησπόντου 65 (7:30-19:00)
Σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής διανυκτέρευσης
αστέγων πολιτών σε θερμαινόμενο και κατάλληλο χώρο υποδοχής στις εγκαταστάσεις
της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Αγ.
Σοφίας & Πλ. Ολυμπίου). Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος Νέας Σμύρνης, αν υπάρξει
ανάγκη μεταφοράς κάποιου αστέγου σε υπνωτήριο, διαθέτει επίσης οδηγό και όχημα
μεταφοράς.
Η Κοινωνική Υπηρεσία συνεχίζει να εργάζεται ώστε όλοι οι άστεγοι να έχουν τη
δυνατότητα να ενταχθούν σε δομές φιλοξενίας λαμβάνοντας τη συμβουλευτική και
βοήθεια που χρειάζονται.
Ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Γιατζίδης Παναγιώτης

2

