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ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ   
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    ΤΗΛ.: 213 2022144 
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Πειραιάς,  31/12/2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

 

Γεύματα και χειμερινά είδη (μπουφάν και υπνόσακους) σε άστεγους που 

διαμένουν στο λιμάνι προσέφερε, σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς, η 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Πειραιά. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία κοινωνικού σκοπού που έχει στόχο την υποστήριξη 

συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη και διαβιούν υπό δύσκολες συνθήκες. 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. 

Γιάννης Βοϊδονικόλας, υποδέχθηκαν την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κα Δόμνα Μιχαηλίδου στην κοινωνική αυτή δράση και εκτός από 

τα καθιερωμένα γεύματα αγάπης μοίρασαν επιπλέον στους αστέγους 

μπουφάν και υπνόσακους. 
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Γεύματα προσφέρθηκαν επίσης και τις ημέρες των Χριστουγέννων, τόσο 

στους αστέγους στο λιμάνι όσο και στον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π., ενώ το ίδιο θα συμβεί και αύριο Πρωτοχρονιά. 

 

Σημειώνεται πως η φετινή δράση έγινε σε συνεργασία με τους ειδικούς  

επιστήμονες του προγράμματος «Social Innovation Piraeus» και την ομάδα 

εθελοντών «Αlex». 

 

Συγκεκριμένα, η προσφορά των υπνόσακων και των μπουφάν εντάσσεται στο 

έργο «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο 

Πειραιά Social Innovation Piraeus», που  αφορά τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης 

της φτώχειας και των διακρίσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο link: 

https://socialhub.gr/  

 

Το παρών στη διανομή έδωσε και  ο βουλευτής της Α΄ Πειραιώς & Νήσων κ. 

Γιάννης Μελάς και ο Διευθυντής Κοινωνικών Υπηρεσιών  της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. 

Νικήτας Κανάκης. 

 

Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μιχαηλίδου, 

δήλωσε σχετικά: 

 

«Η μέριμνά μας για τους άστεγους συμπολίτες μας είναι συνεχής. Μόλις 

πρόσφατα ως Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

θεσμοθετήσαμε ως μόνιμο το πρόγραμμα «Στέγη και Εργασία» με το οποίο 

βρίσκουμε δουλειά και σπίτι σε συμπολίτες μας που τα στερούνται και επίσης 

επεκτείναμε την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε όλους 

τους αστέγους. Φυσικά, μεγάλο κομμάτι της καθημερινής φροντίδας για τους 

αστέγους ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δράσεις όπως η σημερινή του 

Δήμου Πειραιά και της Κοινωφελούς Επιχείρησής του δείχνουν έμπρακτα το 

https://socialhub.gr/
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ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα τόσο του κ. Δημάρχου όσο και των 

υπηρεσιών του και τους αξίζουν συγχαρητήρια». 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:   

 

«Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε και φέτος στον Πειραιά την Υφυπουργό 

Εργασίας κα Δόμνα Μιχαηλίδου, με την οποία προσφέραμε γεύματα, μπουφάν 

και υπνόσακους  σε άστεγους,  που δυστυχώς υπάρχουν στην πόλη του 

Πειραιά όπως και στη χώρα μας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία κοινωνικής 

αλληλεγγύης που πραγματοποιείται κάθε γιορτινή περίοδο, η οποία ειδικά αυτή 

τη δύσκολη εποχή εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού, είναι αναγκαία όσο 

ποτέ. Πιστεύω πως κανένας συνάνθρωπός μας που διαβιεί υπό δύσκολες 

συνθήκες δεν πρέπει να νιώθει μόνος του όλο τον χρόνο, πόσο μάλλον τις 

γιορτινές ημέρες που διανύουμε. Στον Πειραιά υπάρχουν άστεγοι που δέχονται 

να φιλοξενηθούν στις δομές του Δήμου κι άλλοι που δεν δέχονται να 

ενταχθούν από επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, η Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση Πειραιά από την αρχή της πανδημίας, αλλά και γενικότερα υλοποιεί 

προγράμματα και κοινωνικές δράσεις, στηρίζοντας ουσιαστικά τις ευπαθείς 

ομάδες της πόλης. Μάλιστα, ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί, για πρώτη φορά, ένα  

πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το  «Social Innovation Piraeus», το 

οποίο ενισχύει ακόμα περισσότερο το κοινωνικό έργο της ΚΟ.Δ.Ε.Π., ενώ 

βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πλάνο κοινωνικών δράσεων και 

πρωτοβουλιών για τη στήριξη όλων όσοι έχουν ανάγκη, το οποίο 

ενδυναμώσαμε τους τελευταίους εννέα μήνες, λόγω της πανδημίας του Covid-

19. Επιθυμία μας είναι να σταθούμε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους 

και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Ευχαριστώ την κα Μιχαηλίδου για το 

ενδιαφέρον και την παρουσία της στη δράση μας, καθώς και όλους όσοι 

συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική ενέργεια». 
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Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά κ. Γιάννης 

Βοϊδονικόλας, σε δήλωσή του, τόνισε: 

 

«Είχαμε τη χαρά σήμερα, μαζί με τον Δήμαρχο να υποδεχθούμε στον Πειραιά 

την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Δόμνα Μιχαηλίδου. Τις δείξαμε 

έμπρακτα και αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούμε τις δράσεις του 

Δήμου Πειραιά για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Για την ΚΟ.Δ.Ε.Π. που βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της 

προσπάθειας, όσοι βρίσκονται χωρίς σταθερή στέγη, περιφερόμενοι στη 

πόλη, είναι συνάνθρωποί μας σε ανάγκη. Είτε έχουν επιλέξει να στεγαστούν σε 

κάποια από τις δομές της πόλης είτε όχι, τους αντιμετωπίζουμε στις 

καθημερινές τους ανάγκες με ευαισθησία, διακριτικότητα, φροντίζοντας να 

μένουν υγιείς και ασφαλείς. Σε αυτή μας τη προσπάθεια έχουμε «παντρέψει» την 

κοινωνική ευαισθησία της πόλης του Πειραιά με την τεχνοκρατική γνώση των 

προγραμμάτων της ΟΧΕ του Δήμου, ώστε και αποτελεσματικοί να είμαστε και 

να αξιοποιούμε για το καλό της πόλης τους πρόσθετους ευρωπαϊκούς 

πόρους. Αποτελώντας, όπως πάντα, ένα καλό παράδειγμα στον δύσκολο 

καιρό της πανδημίας για όλη τη χώρα». 

 

· Η κοινωνική δράση πραγματοποιήθηκε  με την τήρηση όλων των ισχυόντων 

μέτρων ασφαλείας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτεία, για τον  

περιορισμό της διασποράς του COVID-19. 

 

  

Video με δηλώσεις: https://bit.ly/3mXpQTO 
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