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ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Ο δήμος της ανθρωπιάς και
της κοινωνικής αλληλεγγύης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Mε την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγαπητοί συμπολίτες,
Φίλες και φίλοι,
Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αναλάβει ένα σημαντικότατο
ρόλο στην άσκηση κοινωνικών πολιτικών και στην
οργάνωση δομών πρόνοιας και αλληλεγγύης,
καλύπτωντας έτσι την υστέρηση του κεντρικού κράτους.
Ο δήμος Νεάπολης – Συκέων έχει αναπτύξει ένα
δίκτυο κοινωνικών δομών και προγραμμάτων που
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων
κοινωνικών προβλημάτων που γεννά κυρίως η
οικονομική κρίση. Αυτό το δίκτυο φροντίζουμε συνεχώς
να το εκσυγχρονίζουμε και να το αναβαθμίζουμε με νέες
πολιτικές, δράσεις δομές και υπηρεσίες.
Το Κέντρο Κοινότητας μπήκε στη ζωή μας και έρχεται
να συμπληρώσει τη λειτουργία των Συμβουλευτικών
Σταθμών του δήμου που εδώ και χρόνια αποτελούν
μια σύγχρονη και αποτελεσματική Υπηρεσία στήριξης
για όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε δύσκολη
κοινωνική θέση, είτε γιατί είναι άνεργοι είτε γιατί
αντιμετωπίζουν κάποιο αιφνίδιο γεγονός, το οποίο
απειλεί την κοινωνική ή ψυχική τους υγεία, είτε γιατί
έρχονται αντιμέτωποι με κάποια καινούρια κατάσταση
στην προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή στην οποία
δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν μόνοι τους.
Το Κέντρο Κοινότητας έχει αναδειχθεί σε ένα χρήσιμο
εργαλείο που βοηθά τους κατοίκους στην πρόσβασή
τους σε επιδόματα και βοηθήματα και παράλληλα τους
υποστηρίζει στην κοινωνική τους ένταξη.
Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργία
του και το κάνουμε.
Με συστηματική προσπάθεια και οργανωμένη δουλειά
ανταποκρινόμαστε με επάρκεια και αξιοπιστία στις
απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ο δήμος μας είναι εδώ, με όραμα μια κοινωνία
αλληλεγγύης όπου κάθε άνθρωπος δικαιούται ισότιμη
και ανθρώπινη αντιμετώπιση.
Σίμος Δανιηλίδης
Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΆΠΕΥΘΥΝΕΤΆΙ:
Στους κατοίκους του δήμου που
αντιμετωπίζουν οικονομικές ή και
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες οι ίδιοι
ή τα μέλη της οικογένειάς τους
(όπως ανεργία, οικονομική
αδυναμία, έλλειψη σίτισης και
φαρμάκων, προβλήματα διαβίωσης
λόγω αναπηρίας ή γήρατος).

ΤΙ ΠΆΡΕΧΕΙ:
• Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες
με φορείς και προγράμματα κοινωνικής
προστασίας, αλληλεγγύης, κοινωνικής
ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.
• Υποστηρίζει τους πολίτες στη διαδικασία
υποβολής αιτήσεων στα προνοιακά
επιδόματα του ΟΠΕΚΑ:
> Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
> Επίδομα Στέγασης
> Επίδομα Κοινωνικής Άλληλεγγύης
Άνασφάλιστων Υπερηλίκων
> Προνοιακά Επιδόματα
Άναπηρίας
• Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική
υποστήριξη σε όσους το έχουν ανάγκη
• Υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής
και στήριξης για την προώθηση στην
απασχόληση.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ:
Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται από
ψυχοκοινωνικούς επιστήμονες (ψυχολόγους,
κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά.) προκειμένου
να στηρίξει ολόπλευρα τους ανθρώπους
που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική
ή και κοινωνική θέση, και χρειάζονται
συμβουλευτική στήριξη.
ΩΡΆΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆΣ:
Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί τις
καθημερινές 8 π.μ.-8 μ.μ. και εξυπηρετεί
τους ενδιαφερόμενους κατόπιν
προγραμματισμένης συνάντησης.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Στρ. Σαράφη 1, Τ.Κ. 56625
(ισόγειο Δημαρχείου, εντός Συμβουλευτικού
Σταθμού Συκεών)
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ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής δήμου
Νεάπολης-Συκεών
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΆΤΟΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΆΣ

Στρ. Σαράφη 1, Τ.Κ. 56625 (ισόγειο Δημαρχείου, εντός
Συμβουλευτικού Σταθμού Συκεών), Τηλ. 2313 313 154,
E-mail: kentrokoinotitas.neap-syk@n3.syzefxis.gov.gr
ΔΟΜΗ ΠΆΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΆΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΆΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Καραβαγγέλη 1 και Δαβάκη, Τ.Κ. 56625, Tηλ.: 2310 620 033,
E-mail: koinonikopantopoleio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΆΡΜΆΚΕΙΟ

Αγίου Στεφάνου 26, Τ.Κ. 56727, Tηλ. 2310 514 706,
E-mail: koinonikofarmakeio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ ΆΓΙΟΥ ΠΆΥΛΟΥ

Ηπείρου 9-11, Τ.Κ. 54438, Tηλ.: 2313 300 206,
E-mail: symbouleutikos.agioupavlou@n3.syzefxis.gov.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ ΝΕΆΠΟΛΗΣ

Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ. 56728, Tηλ.: 2313 329 525,
E-mail: symbouleutikos.neapoli@n3.syzefxis.gov.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ ΠΕΥΚΩΝ

Ειρήνης 19, Τ.Κ. 57010, Tηλ.: 2313 502 226,
E-mail: symvouleutikos.peuka@n3.syzefxis.gov.gr
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΆΘΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ

Στρ. Σαράφη 1, Τ.Κ. 56625, Tηλ.: 2313 313151,
E-mail: symbouleutikos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

