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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Γήκαρτος Μεγαρέωλ Γρεγόρες Στακούιες, κε επηστοιή 

τοσ στολ Γηοηθετή τες ΑΑΓΔ θ. Πητσηιή δετεί λα βοεζεζούλ 

άκεσα οη πσρόπιεθτοη τες περηοτής  

           Οη πσρόπιεθηοη ηες περηοτής ηοσ Γήκοσ Μεγαρέωλ δηακαρηύροληαη 

έληολα όηη ε θεληρηθή Γηοίθεζε θωισζηεργεί ηελ τορήγεζε ηες δηθαηούκελες 

θραηηθής ζσλδροκής θαίηοη εγθαίρως έτοσλ σποβιεζεί όια ηα απαηηούκελα 

δηθαηοιογεηηθά ζηελ ειεθηροληθή πιαηθόρκα arogi.gov.gr. 

          Ο Γήκαρτος Μεγαρέωλ Γρεγόρες Στακούιες, γλωρίδοληας ηο 

πρόβιεκα ζέιοληας λα εληζτύζεη ηελ προζπάζεηα ηωλ ζσκποιηηώλ 

πσροπιήθηωλ ηες θαηαζηροθηθής πσρθαγηάς ηες 20ες Μαϊοσ 2021, έζηεηιε 

ζτεηηθή επηζηοιή ζηολ Γηοηθεηή  ηες ΑΑΓΔ θ. Γηώργο Πητσηιή κε θοηλοποίεζε 

ζηολ θ. Τρηαληόποσιο, Υθσποσργό παρά ηω Πρωζσποσργώ κε αρκοδηόηεηα 

ηελ Κραηηθή αρωγή, θαη ζηοσς Βοσιεσηές ηες περηοτής Γσηηθής Αηηηθής, θ. 

Γηώργο Κώτσερα Υθσποσργό Γηθαηοζύλες, ζηολ θ. Θαλάσε Μπούρα 

Αληηπρόεδρο ηες Βοσιής, ζηολ θ. Βαγγέιε Ληάθο Γρακκαηέα ηες Βοσιής ηωλ 

Διιήλωλ θαη ζηολ θ. Γηώργο Τσίπρα, γηα λα παρέκβοσλ θαη λα ζσλδράκοσλ 

ζηελ άκεζε ιύζε θαη ηαθηοποίεζε ηοσ προβιήκαηος. 

Ο θ. Στακούιες ζηελ επηζηοιή ηοσ αλαθέρεη:  

« Αμηόηηκε θ. Δηνηθεηά, 

Σαο ελεκεξώλνπκε, όηη θαζεκεξηλά δερόκαζηε έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη παξάπνλα ππξόπιεθηωλ 

ηεο πεξηνρήο καο, νη νπνίνη ελώ έρνπλ ππνβάιεη εγθαίξωο αηηήζεηο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα 

arogi.gov.gr  γηα ρνξήγεζε δηθαηνύκελεο θξαηηθήο ζπλδξνκήο, κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πηζηωζεί 

νη ινγαξηαζκνί ηνπο κε ηελ πξνθαηαβνιή δηθαηνύκελεο θξαηηθήο αξωγήο , όπωο ζα έπξεπε 

ζύκθωλα κε ηα πξνβιεπόκελα θαη παξά ηηο θπβεξλεηηθέο δηαθεξύμεηο- δηαβεβαηώζεηο γηα άκεζε 

ζηήξημή ηνπο. 

 



 

Μάιηζηα ππνγξακκίδνπλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε, όηη ληώζνπλ παξαγθωληζκέλνη ωο 

πσρόπληκτοι Δστικής Αττικής θαη επηζεκαίλνπλ κε μερωξηζηή πηθξία θαη αγαλάθηεζε όηη 

επηδεηθλύεηαη γη’ απηνύο άληζε κεηαρείξηζε έλαληη ππξόπιεθηωλ άιιωλ «πξνλνκηνύρωλ» 

πεξηνρώλ, πνπ ήδε έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, παξά ην γεγνλόο όηη ππέζηεζαλ, αληίζηνηρεο θαηαζηξνθέο 

ζε πνιύ κεηαγελέζηεξν ωο γλωζηό ρξόλν. 

Σπκκεξηδόκελνη ηηο δηακαξηπξίεο ηωλ ππξόπιεθηωλ ηεο πεξηνρήο καο, παξαθαινύκε 

ζεξκά, όπωο νδεγήζεηε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ ζνβαξνύ απηνύ 

θνηλωληθνύ πξνβιήκαηνο , δεδνκέλεο θαη ηεο εμαηξεηηθά δύζθνιεο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνίαλ 

έρνπλ πεξηέιζεη νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.  

Με ηελ βεβαηόηεηα ηεο άκεζεο δηεπζέηεζεο ηνπ ζνβαξνύ απηνύ θνηλωληθνύ πξνβιήκαηνο 

πνπ απνηειεί άιιωζηε γηα ηελ Α.Α.Δ.Ε ζεκειηώδε ζηόρν εδξαίωζεο εκπηζηνζύλεο θαη 

αμηνπηζηίαο ηεο κε ηνπο πνιίηεο, ζαο επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ.» 
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