
 
 

 

Ωραιόκαστρο, 24.04.2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Καθημερινά γεύματα σε ευπαθείς οικογένειες  

με τη συνεργασία δήμου Ωραιοκάστρου και ΠΚΜ 

 

 

Τετρακόσιες σαράντα μερίδες ζεστού μαγειρεμένου φαγητού σε 

ευπαθείς οικογένειες από την Καλλιθέα, τη Μυγδονία και το 

Ωραιόκαστρο θα προσφέρει από την προσεχή Δευτέρα και για 

δεκατέσσερις ημέρες ο δήμος Ωραιοκάστρου, στο πλαίσιο συνεργασίας 

του με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ειδικότερα, δήμος και περιφέρεια, στο πλαίσιο των πολιτικών που 

εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία 

του νέου κορονοϊού, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη των 

ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες μέσα από 

το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 

«Η τοπική αυτοδιοίκηση, ενωμένη όσο ποτέ, από την πρώτη ημέρα που 

ξέσπασε η υγειονομική κρίση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του νέου 



κορονοϊού. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στον δήμο 

Ωραιοκάστρου ανασχεδιάσαμε τα προγράμματά μας στον ευαίσθητο 

τομέα της κοινωνικής πολιτικής, διευρύνοντας και ενισχύοντας το 

πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’, ώστε να σταθούμε κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη 

από τη βοήθεια και την υποστήριξή μας», υπογράμμισε ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με 

την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι πολυεπίπεδη και 

καθοριστική, ώστε οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να 

υποστηρίζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για όσο διάστημα 

διαρκεί η υγειονομική κρίση. 

Σύμφωνα με την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο σε θέματα Κοινωνικής 

Πολιτικής και Αλληλεγγύης Χριστίνα Ζάπρα, το πρόγραμμα που 

υλοποιείται σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

καλύπτει την παροχή μεσημεριανού και βραδινού γεύματος από τις 27 

Απριλίου έως και τις 15 Μαΐου σε οικογένειες και μεμονωμένα άτομα 

που υποστηρίζονται από το «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο στην 

παρούσα χρονική συγκυρία προσφέρει διευρυμένες υπηρεσίες. Στο 

πλαίσιο του ίδιου προγράμματος προβλέπεται και μία διανομή ξηρών 

τροφίμων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές 

ομάδες μπορούν να απευθύνονται στις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής 

και αλληλεγγύης του δήμου Ωραιοκάστρου στα ακόλουθα τηλέφωνα: 

 2313 30.40.68 και 2313 30.40.28 για την περιοχή του 

Ωραιοκάστρου 

 2313 300.832 για την περιοχή της Καλλιθέας και 



 23943 30590 για την περιοχή της Μυγδονίας. 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


