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Πρόσκληση Σε Ανοιχτή Διαβούλευση Για Τη Σύνταξη Του Τοπικού Σχεδίου 
Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας. 

 
 
    Στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης Δήμου Ορεστιάδας θα 
πραγματοποιηθεί η 2η ανοιχτή διαβούλευση τη Δευτέρα, 20 /11/2017 και ώρα 14:00 μ.μ. στην 
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Την ανάδειξη των αναγκών και προτεραιοτήτων για την 
εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Ορεστιάδας».      
Στη διαβούλευση θα παρίστανται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, τα μέλη της Διαπαραταξιακής 
Επιτροπής και εκπρόσωποι των φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και παροχής υπηρεσιών 
υγείας του Δήμου μας. 
    Σημειώνουμε ότι στην 1η φάση της διαβούλευσης με φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και 
της Διαπαραταξιακής Επιτροπής αλλά και της διαβούλευσης των πολιτών, καταγράφηκαν οι 
υφιστάμενοι φορείς και τα προγράμματα κοινωνικής στήριξης που υλοποιούν καθώς και οι 
ελλείψεις, τα προβλήματα και η ικανοποίηση των χρηστών  από αυτές. 
    Μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης της Διαβούλευσης θα ακολουθήσει η σύνταξη του 
ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης το οποίο θα προωθηθεί για έλεγχο και 
επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο το Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να αποτελέσει τη βάση για τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο μας κατά τα επόμενα 
χρόνια. 
      Για πληρέστερη ενημέρωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων στη διαβούλευση 
επισυνάπτεται σχετικό υλικό.                                                                                     
 
 
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Συνημμένα: 

1.Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης στον κοινωνικό τομέα                                Μαυρίδης Βασίλειος     
2.Προσδιορισμός Στόχων & Προτεραιοτήτων                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
         
 
 
Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
1 Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου 
(ΚΚΠΑΑΔΟ) 

Εθνομαρτύρων 98  

2 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείριση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας 
(ΔΗΚΕΠΑΟ) 

Κωνσταντινουπόλεως 
59 

 

3 Δήμος Ορεστιάδας Βασ. Κων/νου 9-11  
4 ΔΕΥΑΟ Αγ. Θεοδώρων 202  
5 ΚΕΠ Βασ. Κων/νου 9-11  
6 ΟΑΕΔ  Κωνσταντινουπόλεως 

62 
 

7 Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) 

Κωνσταντινουπόλεως 
57 

 

8 Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Ευριπίδου & Μ. 
Μπότσαρη 

 

9 Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)  

Κωνσταντινουπόλεως 
57 

 

10 Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 30 Νεομαρτύρων 
Θράκης 3 

 

11 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας Ευριπίδου 10  
12 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 

(Κ.Μ.Ψ.Υ.) του Τ. Ψυχικής Υγείας του 
Π.Γ.Ν.Έβρου- Νοσηλευτική Μονάδα 
Αλεξανδρούπολης 

Ευριπίδου 10  

13 Κινητή Παιδοψυχιατρική Ομάδα του 
Τομέα Ψυχικής Υγείας του Π.Γ.Ν. Έβρου- 
Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξ/πολης 

Ευριπίδου 10  

14 Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας Ευριπίδου 10  
15 Κέντρο Υγείας Δικαίων Δίκαια Ορεστιάδας  
16 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας Θούριο Ορεστιάδας  
17 ΚΕΘΕΑ - ΚΙΒΩΤΟΣ Εθνομαρτύρων 98  
18 Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & 

Υποστήριξης Έβρου (ΚΕΔΔΥ) 
1o χλμ. 
Αλεξανδρούπολης-
Παλαγίας 
Αλεξανδρούπολη 

 

19 Πρωτοδικείο Ορεστιάδας 30 Νεομαρτύρων 
Θράκης 3 

 

20 ΨΥΧΑΣΠΙΣ 3ο χλμ Ν. Ορεστιάδας 
- Πύργου 

 



21 Αναπτυξιακό ΚΕΚ Θράκης Κωνσταντινουπόλεως   
22 Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & 

Ψυχικής Υγείας 
Ευριπίδου 10  

23 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) 
Παράρτημα Ορεστιάδας 

Κωνσταντινουπόλεως 
257 

 

24 Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με 
Αναπηρία Ν. Έβρου – Παράρτημα 
Ορεστιάδας 

Εθνομαρτύρων 98  

25 Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Ορέστου 50  
26 Κέντρο Πρόληψης τω Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Έβρου 

Διον. Σολωμού 2, 
Αλεξανδρούπολη 

 

27 ΔΕΗ-Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
Α.Ε. 

Κωνσταντινουπόλεως 
233 

 

28 Ιδ. Παιδικοί Σταθμοί Ορεστιάδα  
29 Σύλλογος  Πολυτέκνων Ορεστιάδας Βασ. Κωνσταντίνου 9-

11 
 

30 Ι. Μητροπολιτικός Ναός  Αγ. Θεοδώρων 
Ορεστιάδας 

Αγ. Θεοδώρων 63   

31 Ένωση Επαγγελματιών & Βιοτεχνών 
Ορεστιάδας 

Αγ. Θεοδώρων184, 1ος 
όροφος 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης στον κοινωνικό τομέα 

 

Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης όπως αναδείχθηκαν από την ανάλυση της προηγούμενης ενότητας 

είναι: 

 

• Η έλλειψη σταθερής εθνικής κοινωνικής πολιτικής και οι περιορισμένοι διαθέσιμοι εθνική πόροι 

για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασία και την απασχόληση, την πρόνοια, την υγεία, 

την ασφάλιση  τόσο των ειδικών ομάδων πληθυσμού αλλά και του γενικού, δεν στηρίζει 

επαρκώς και συχνά δυσχεραίνει, τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των τοπικών και 

περιφερειακών φορέων. 

 
• Η περιορισμένη χρηματοδότηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση στους τομείς πρόνοιας, εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

 

• Οι αναμενόμενες δημογραφικές αλλαγές, όπως μετακινήσεις πληθυσμών προς άλλα αστικά 

κέντρα ή δημοτικές / τοπικές κοινότητες ή εξωτερικό, λόγω της οικονομικής ύφεσης. 

 

• Η επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων και η κάλυψη των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι 

ευπαθής ομάδες πληθυσμού στους τομείς της απασχόλησης, πρόνοιας, υγείας, κοινωνικής 

ένταξης. 

 
• Η διέλευση από τα σύνορα με την Τουρκία, μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών αποτελεί 

ένα κρίσιμο ζήτημα ως προς την υποστήριξη των δομών υποδοχής και διαχείρισης αυτού του 

πληθυσμού για όσο καιρό παραμένει στα όρια του Δήμου.  

 
• Η γεωπολιτική απομόνωση της περιοχής λόγω της θέσης της (απόσταση από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας, απόσταση από μεγάλες αγορές, κτλ.), έχει ως αποτέλεσμα   τη βραδύτητα 

προσαρμογής στις νέες συνθήκες και την αποχή ή περιορισμένη συμμετοχή από  τους φορείς 

λήψης αποφάσεων και σχεδιασμού πολιτικών. 

  

• Ταυτόχρονα, η γεωπολιτική της θέση όσο αφορά τη γειτνίασή της με την Τουρκία και τη 

Βουλγαρία και την εγγύτητά της με λιμάνια και αεροδρόμια παγκόσμιας σημασίας 

(Κωνσταντινούπολη, Μπουργκάς) αποτελεί ταυτόχρονα και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο.  

 



• Κρίσιμο ζήτημα για την εκμετάλλευση αυτού του πλεονεκτήματος αναδεικνύεται η αξιοποίηση 

και προβολή σημείων (τουριστικοί τόποι, μουσεία, τόποι φυσικού κάλλους) που θα οδηγήσει 

στην προσέλκυση τουρισμού και θα τον αναγάγει σε ισχυρό μοχλό κοινωνικοοικονομικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης. 

 

• Τέλος η γειτνίαση με τις δύο προαναφερόμενες χώρες δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης 

διασυνοριακών πολιτικών και σχεδίων που αφορούν στη διευκόλυνση των επικοινωνιών, των 

μεταφορών, του εμπορίου και κοινών σχεδίων αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος και 

ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών.  

 
2. Προσδιορισμός Στόχων & Προτεραιοτήτων                                                                                                                                                      

3.1.2. ΣΤΟΧΟΣ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Προτεραιότητα 2.1.: Στήριξη Παιδιών – Ανηλίκων 

- Δημιουργία δομών ανοιχτής ολοήμερης φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο που 
διαβιούν σε επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον το οποίο δεν μπορεί να παρέχει 
τα αναγκαία υλικά και άυλα αγαθά που απαιτούνται για την υγιή σωματική και 
ψυχοδιανοητική τους ανάπτυξη. Στους χώρους αυτούς τα παιδιά θα έχουν ένα 
ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον είτε συμπληρωματικό της φροντίδας που τους 
παρέχει η οικογένεια είτε ως αναπλήρωση αυτού. Στόχος θα είναι: 

1. η  οικογένεια να εκπαιδεύεται παράλληλα ώστε να εκπληρώσει στο μέλλον 
πληρέστερα το ρόλο της 

2. να παρέχεται  πλαίσιο βραχείας ενδιάμεσης φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο έως 
ότου ολοκληρωθούν μόνιμης τοποθέτησής τους σε μόνιμο πλαίσιο παιδικής 
προστασίας. 

3. να παρέχεται βραχεία φιλοξενία παιδιών που οι οικογένειές τους – ή οι 
κηδεμόνες αντιμετωπίζουν έκτακτα ζητήματα όπως ασθένειες, φυλάκιση, 
παραμονή σε νοσοκομείο ή ίδρυμα. 

Οι παροχές της δομής  ολοήμερης φροντίδας παιδιών σε κίνδυνο θα είναι: 

• σίτιση 

• υποστηρικτική μελέτη για τα σχολικά μαθήματα 

• δημιουργική απασχόληση και καλλιέργεια ενδιαφερόντων 

• φροντίδα θεμάτων υγείας (χορήγηση φαρμάκων, παροχή υποστηρικτικών 
θεραπειών, όπως εργοθεραπείας, λογοθεραπείας – όταν απαιτείται- κ.λ.π.) 

• Εξασφάλιση διανυκτέρευσης - υπνωτήριο, όταν απαιτείται. 

− Δημιουργία δομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών – εφήβων που θα 
λειτουργούν ως αντένες του κέντρου Βραχείας φιλοξενίας ανηλίκων, σε δύο – τρεις 
απομακρυσμένες κοινότητες και θα προσφέρουν υπηρεσίες ανάλογης αυτού, πλην 
της δυνατότητας βραχύχρονης – κλειστής φιλοξενίας. 

− Ενδυνάμωση – στελέχωση της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (ΟΠΑ) του Δήμου μας 
για την πληρέστερη έρευνα, αξιολόγηση και υποστήριξη των περιπτώσεων που 
διαχειρίζεται. 

− Διαμόρφωση πρωτοκόλλου συνεργασίας με συναρμόδιες υπηρεσίες (αστυνομία, 



νοσοκομείο, παιδοψυχιατρική μονάδα, επιμελήτρια ενηλίκων, εισαγγελία, Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας, Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κ.λ.π.) αντιμετώπισης 
περιστατικών παιδιών -  εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο παραβατικότητας ή 
κακοποίησης – παραμέλησης. 

− Υλοποίηση κοινών δράσεων με την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση που αφορούν στην 
ενημέρωση των μαθητών  που αφορούν στην ενημέρωση των μαθητών για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, ώστε αυτά να 
αξιοποιούν το δίκτυο υπηρεσιών που είναι διαθέσιμο αλλά και τη γενικότερη 
κοινωνική τους δικτύωση, γνωριμία με τον εθελοντισμό, τους 

 

Προτεραιότητα 2.2.: Στήριξη Ηλικιωμένων – 
Συνέχιση, διεύρυνση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα άτομα 
Τρίτης Ηλικίας με ευθύνη του ΚΚΠΑΑΔΟ του Δήμου και είναι το Βοήθεια στο Σπίτι, 
Σίτιση ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ. Σύσταση νέας δομής ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων που 
θα παρέχει ολοήμερη φροντίδα, διατροφή, απασχόληση, εκγύμναση και υπηρεσίες υγείας 
(μέτρηση σακχάρου, αρτηριακής πίεσης κ.λ.π.) σε μεμονωμένα ηλικιωμένα άτομα 
μερικώς αυτοεξυπηρετούμενα, προκειμένου να αποφευχθεί η ένταξή τους σε ιδρυματικό 
πλαίσιο. 
-Σύσταση Μονάδας Βραχείας Φιλοξενίας ηλικιωμένων για την εξυπηρέτηση 
ατόμων για τα οποία απαιτείται αυξημένη φροντίδα για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, (μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κατά τη φάση διερεύνησης ιδρυματικού 
σταθερού πλαισίου για την ένταξή τους ή σε περίπτωση που ο φροντιστής του 
ηλικιωμένου ατόμου απουσιάσει εκτάκτως για σοβαρούς λόγους). 
-Δράσεις επιμόρφωσης – εκπαίδευσης για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρόσβαση στο διαδίκτυο για την διευκόλυνσή 
τους στην καθημερινή ζωή. (συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες, e-bankink, taxisnet, 
κ.λ.π.) 
- Ένταξη σε δραστηριότητες πολιτιστικού, ψυχαγωγικού χαρακτήρα για την 
αναβάθμιση του επιπέδου ζωής και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους. 
 

Προτεραιότητα 2.3 Στήριξη Γυναικών /  θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και αρχηγούς 
μονογονεϊκών  οικογενειών 

• Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού 

• Ξενώνα Φιλοξενίας  για Γυναίκες – Θύματα βίας και traffiking 

λόγω μεγάλης απόστασης από τα ήδη υφιστάμενα και αδυναμίας των γυναικών να τα 
προσεγγίσουν, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας είτε λόγω 
έλλειψης μέσου μεταφοράς αλλά και μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την προσέγγιση 
των μονάδων. 

• Δημιουργία Τοπικού Συμφώνου συνεργασίας και κοινού πρωτοκόλλου  
αντιμετώπισης περιστατικών μεταξύ των συναρμόδιων φορέων– γυναικών  
θυμάτων   ενδοοικογενειακής βίας – traffiking για την ολοκληρωμένη και ασφαλή 
διαχείριση τέτοιων περιστατικών (Αστυνομία, Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, Κέντρο 
ψυχικής Υγείας, Εισαγγελία, Εθελοντικές Οργανώσεις, κ.λ.π.) 

• Ένταξη των γυναικών σε προγράμματα δια βίου Μάθησης και Κατάρτισης 
για την απόκτηση βασικών επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα 
υποστηρίζουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και θα ενισχύουν την κοινωνική 



ταυτότητα. 

• Ενεργοποίηση των γυναικών για τη συμμετοχή τους στα όργανα λήψης 
αποφάσεων και στην διεκδίκηση πολιτικών αξιωμάτων για την προώθηση των 
γυναικείων ζητημάτων και της ισότητας. 

• Δημιουργία δομών και προγραμμάτων για την προστασία και στήριξη των 
μονογονεϊκών οικογενειών, κυρίως με αρχηγό γυναίκα (όπως babyparking, 
δημιουργική απασχόληση παιδιών νηπιακής/σχολικής ηλικίας) με απογευματινή 
λειτουργία για διευκόλυνση κυρίως των εργαζομένων μητέρων και κάλυψης 
άλλων κοινωνικών τους υποχρεώσεων. 

Προτεραιότητα 2.4.: Στήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), κυρίως ψυχικά πάσχοντες και 
άτομα με διανοητική υστέρηση, κατεξοχήν μή αυτοεξυπηρετούμενα 

 

 

Α.Σύσταση και λειτουργία Δικτύου Ενδυνάμωσης και Ολοκληρωμένης Κοινοτικής 
Φροντίδας για ψυχικά πάσχοντες που θα αναπτύξει 3 ειδικές δράσεις: 

α) Διασυνδετικός Σταθμός Ενημέρωσης Πολιτών και Δικτύωσης Υπηρεσιών: 
Υποδέχεται και καταγράφει αιτήματα από τους πολίτες και τους συνεργαζόμενους φορείς. 
Συντονίζει τη διευθέτησή τους , υποστηρίζει τους πολίτες στην πρόσβαση και διασύνδεσή 
τους με τις υπηρεσίες και παρακολουθεί την έκβαση των αιτημάτων ( follow-up). Οι 
υπηρεσίες παρέχονται σε 5ήμερη λειτουργία. 

β) Μονάδα Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Φροντίδας Ενηλίκων: Οι υπηρεσίες της 
μονάδας απευθύνονται σε άτομα και το οικογενειακό τους περιβάλλον που βρίσκονται σε 
κρίση εξαιτίας ψυχικών διαταραχών και άλλων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και 
χρήζουν κατ' οίκον φροντίδας και υποστήριξης (ψυχολογικής, κοινωνικής, νοσηλευτικής), 
εκπαίδευσης στη διαχείριση της καθημερινής τους ζωής και συνοδείας στις υπηρεσίες. 

γ) Κέντρο Ενδυνάμωσης και Ψυχοκοινωνικής Εκπαίδευσης: Απευθύνεται σε ενήλικα 
άτομα με ψυχικές διαταραχές, που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, παρέχοντας 
οργανωμένες δράσεις ενδυνάμωσης. Παρέχει προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης σε 
οικογένειες / φροντιστές και υλοποιεί παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας σε τοπικό 
επίπεδο σε συνεργασία με φορείς της κοινότητας. 

Ομάδες – στόχος/Ωφελούμενοι 

• Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οικογένειες και άτομα με ψυχολογική, κοινωνική 
και οικονομική κρίση. 

• Ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, οικογένειες και φροντιστές τους. 

• Ενήλικες με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ψυχικής διαταραχής 

• Υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, πρόνοιας, τοπική αυτοδιοίκηση Α΄και 
Β΄βαθμού, συνεργαζόμενα υπουργεία, λοιπές κοινοτικές υπηρεσίες και φορείς. 

 

Β. Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ψυχικά πασχόντων και 



Ενίσχυση των εθελοντικών πρωτοβουλιών, συλλόγων - ΜΚΟ 

 

Γ. Λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων – ΚΟΙΣΠΕ που θα 
ενισχύσουν την επαγγελματική ένταξη και οικονομική ανεξαρτησία των ατόμων με 
προβλήματα ψυχικής υγείας. 
 

Δ. Για τα Άτομα με Νοητική Υστέρηση 

• Δημιουργία Ξενώνα ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση καθώς 
και δυνατότητα βραχύχρονης φιλοξενίας αυτών σε κατάστασεις κρίσης της 
οικογένειας, όπως ασθένεια, μεταφορά σε νοσοκομείο των κηδεμόνων τους, 
φυλάκιση κ.λ.π. 

• Λειτουργία προστατευμένων παραγωγικών εργαστηρίων – ΚΟΙΣΠΕ 

• Λειτουργία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης 
 

Ε. Δημιουργία  Συμβουλευτικής Δομής ανοιχτής φροντίδας για παιδιά, εφήβους και Γονείς. 

Δύναται να υλοποιήσει πρόγραμμα ανοιχτής φροντίδας για παιδιά και τις οικογένειές τους, το 
οποίο θα περιλαμβάνει: 

• Την έγκαιρη παρέμβαση, η οποία θα υλοποιείται μέσα από τον εντοπισμό περιπτώσεων 
ξεκινώντας από το σχολικό και προσχολικό περιβάλλον, την αντιμετώπιση κρίσεων, την 
υποδοχή σχετικών αιτημάτων αφενός αλλά και 

• την ευαισθητοποίηση – ενημέρωση της κοινότητας (σχολικής και ευρύτερης )σχετικά με 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα, ζητήματα αποκλεισμού και πρόληψης ψυχικών διαταραχών. 

Ωφελούμενοι 

• Παιδιά και έφηβοι με ψυχικές διαταραχές, σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και 
διαταραχές συμπεριφοράς. 

• Γονείς παιδιών και εφήβων, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που ασχολούνται με 
παιδιά και εφήβους. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ωφελουμένων θα είναι 500 άτομα 
ανά έτος. 

Προτεραιότητα 2.5.: Στήριξη Ρομά 

Άξονας: Στέγαση 

-Μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά από ακατάλληλες κατοικίες (Παράγκες-παραπήγματα-
πεπαλαιωμένα λυόμενα), σε οργανωμένες κατοικίες εντός του αστικού ιστού, με επιδότηση 
ενοικίου και ένταξη σε πιλοτικό ή σε εθνικό πρόγραμμα. Η εξασφάλιση κατοικίας επαρκούς 
και αυτόνομης για κάθε οικογένεια θα επιτρέψει την ένταξή της σε άλλα  προγράμματα 
υποστήριξης όπως ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Ορεινών & Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.λ.π. 

− Δημιουργία δημόσιων υποδομών για την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου – 
συνοικιών όπου διαμένουν οικογένειες Ρομά που αφορούν : στο φωτισμό δρόμων, 
ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση πεζοδρομίων, πάρκων, χώρων παιδικών χαρών 
κ.λ.π. Μέρος αυτών των υποδομών  υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το 
“Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Βελτίωση 
Υποδομών χώρων διαβίωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ρομά”. 



 

Άξονας: Εκπαίδευση 

− Ένταξη των παιδιών Ρομά στα προγράμματα φύλαξης Βρεφών – νηπίων στους 
Παιδικούς Σταθμούς, ώστε οι μητέρες να διευκολυνθούν για την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας και τα βρέφη – νήπια Ρομά να έχουν ευκαιρίες σε ένα κατάλληλα 
οργανωμένο, προστατευτικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον για την ηλικία τους. 

− Ένταξη των παιδιών Ρομά στα Νηπιαγωγεία υποχρεωτικά όπως και για τις 
υπόλοιπες ομάδες πληθυσμού ώστε να τους παρέχονται ευκαιρίες προετοιμασίας για 
την ένταξη στο δημοτικό σχολείο. 

− Εντατικοποίηση των ενεργειών ελέγχου σχολικής διαρροής από τους φορείς που 
εντέλλονται για το σκοπό αυτό ώστε να αποφευχθεί και να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό 
ένταξης στο σχολείο και παρακολούθησης των μαθημάτων. 

− Εντατικοποίηση και διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών 
δημοτικού σχολείου, στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας – 
Παράρτημα Ρομά, των παιδιών που εμφανίζουν χαμηλή σχολική επίδοση. 

− Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου εξατομικευμένης ή 
και ομαδικής, από το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου και της Εκκλησίας. 

− Διευκόλυνση και παρότρυνση των ενηλίκων Ρομά να ολοκληρώσουν την 
υποχρεωτική εκπαίδευση παρακολουθώντας βασικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά, αρχικά και την ένταξή τους στο ΣΔΕ ώστε 
να αποκτήσουν βασικά εφόδια για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. 

 

Άξονας: Απασχόληση, προώθηση στην αγορά εργασίας 

− Προώθηση σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης   ενηλίκων, των 
ανέργων Ρομά προκειμένου να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες 
κυρίως στους τομείς καθαριότητηας, φροντίδας πρασίνου, και ως τεχνίες 
(ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί, μεταλλουργοί κ.λ.π.) Η ενέργεια αυτή μπορεί 
να λάβει υποχρεωτικό χαρακτήρα στους ωφελούμενους – ενταγμένους στο 
ΚΕΑ. 

− Συστηματική εφαρμογή του μέτρου της ποσόστωσης για τους ανέργους 
Ρομά,  στο πλαίσιο του  προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας. 

− Πιστή και αυστηρή εφαρμογή της ένταξης και παρακολούθησης της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης που προβλέπεται στο πλαίσιο χορήγησης του 
(ΚΕΑ) Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

− Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για θέματα προώθησης στην αγορά 
εργασίας και προώθησης της ατομικής επιχειρηματικότητας από το Κέντρο 
Κοινότητας -  Παράρτημα Ρομά (όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας – πλαίσιο αρμοδιοτήτων). Συστηματοποίηση της 
συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ. 

− Υποστήριξη στην Προώθηση στην αγορά εργασίας  με συμπλήρωση 
αιτήσεων για διάφορες προκηρύξεις, από το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα 
Ρομά. 

− Υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμβουλευτική για τη σύσταση ΚΟΙΣΠΕ ή 
ΚΟΙΝΣΕΠ κυρίως γυναικών. 

 

 



Άξονας: Υγεία 

− Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα υγείας, πρόληψης νοσημάτων, 
δημόσιας υγιεινής, διαχείρισης ψυχολογικών προβλημάτων και λήψης φαρμάκων 
κυρίως ψυχιατρικών όπου εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό ψυχικών ασθενειών και 
χρήσης ψυχοφαρμάκων και εθιστικών ουσιών. 

− Συστηματοποίηση της συνεργασίας με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και εφαρμογή από 
κοινού προγραμμάτων Πρόληψης ψυχικής Υγείας. 

 

− Ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής αγωγής και οικογενειακού προγραματισμού 
και αντισύλληψης. 

− Συστηματοποίηση των συνεργασιών με το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, το 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και τις Κινητές Μονάδες Προληπτικών Ελέγχων 
διαφόρων νοσημάτων και πραγματοποίηση εμβολιασμών παιδιών Ρομά, για την 
ολοκληρωμένη προληπτική μέριμνα, και φροντίδα του πληθυσμού Ρομά της περιοχής 
μας. 

 

Άξονας: Κοινωνική Ενσωμάτωση 

− Συστηματοποίηση των υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης μέσα από τη λειτουργία 
του Κέντρου Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά σε θέματα ενημέρωσης και ένταξης σε 
προγράμματα οικονομικής στήριξης, παροχής επιδομάτων αναπηρίας και κοινωνικών 
επιδομάτων, έκδοσης αποφάσεων δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
κατάθεσης δικαιολογητικών, υποβολής φορολογικών δηλώσεων κ.λ.π. 

− Ενεργοποίηση των ατόμων – ομάδων Ρομά για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικά, 
αθλητικά δρώμενα της περιοχής. 

− Ένταξή τους σε οργανώσεις και ομάδες εθελοντικού χαρακτήρα. 

− Ενδυνάμωσή τους για ανάληψη προωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση της 
γειτονιάς τους, των κατοικιών τους, κ.λ.π. 

− Προτροπή και εκπαίδευση των εκπροσώπων Ρομά ώστε να συμμετέχουν στα 
όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων που τους αφορούν και εν γένει στην πολιτική 
ζωή του τόπου. 

− Ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά ώστε να καταπολεμηθεί η ανισότητα των φύλων 
και να ενισχυθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή του τόπου. 

− Υποστήριξη ατόμων και ομάδων Ρομά για την δικτύωσή τους και συνεργασία τους 
με οργανισμούς, δίκτυα, φορείς, εθνικού αλλά και ευρωπαϊκού χαρακτήρα που 
προωθούν τα ζητήματα των Ρομά. 

− Υλοποίηση δράσεων προβολής της κουλτούρας των Ρομά και καταπολέμησης των 
προκαταλήψεων, όπως ομιλίες ευαισθητοποίησης, εκθέσεις που αφορούν στην τέχνη 
και στις παραδόσεις τους. 

Από το Προτεραιότητα2.6.: Στήριξη Νέων έως και 30 ετών 

• Εφαρμογή προγράμματος συμβουλευτικής ανέργων νέων  μέσα από το Κέντρο 
Κοινότητας 

• Προώθησή τους σε προγράμματα κατάρτισης – απόκτησης βασικών 
επαγγελματικών δεξιοτήτων σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. 

• Υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας. 



• Ενημέρωση για προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και 
κοινωφελούς απασχόλησης 

• Ενημέρωση και διασύνδεση των νέων με τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας  
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

Προτεραιότητα 2.7.: Άνεργοι – Μακροχρόνια άνεργοι 
Λειτουργία δομής Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών υπηρεσιών σε Ανέργους 
(σημ. Πρόταση της Εταιρείας Κοιν. Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας): 
Σκοπός του έργου είναι η παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 
ομάδες ανέργων και συγκεκριμένα: 
α)Ενδυνάμωση και ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικών συνεδριών 

β)Κύκλος ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων (π.χ. Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαίδευση σε στρατηγικές 
αναζήτησης εργασίας κτλ.) 
γ) Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. 
δ)Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς. 
ε)Παροχή εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας σε φορείς και υπηρεσίες συναφής στην 
ανεργία 
στ)Εκπαίδευση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη συναφών 
δράσεων 
Ωφελούμενοι: 

• Μακροχρόνια άνεργοι με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις 

• νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης 
• Άνεργοι ΑΜΕΑ 
• Άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης 

Προτεραιότητα 2.8.: Στήριξη Μεταναστών (κυρίως οικονομικών) 

• Σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας καταγραφής, υποδοχής και δικτύωσης 
οικονομικών μεταναστών, στο Δήμο, η οποία θα συνεργάζεται με φορείς που 
υλοποιούν  προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας, εθελοντικές οργανώσεις 
υποστήριξης μεταναστών, πιθανούς συλλόγους μεταναστών με στόχο την ομαλή 
ενταξή τους στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον του Δήμου μας. 

• Υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου σε συενργασία με πολιτιστικούς 
φορείς του τόπου, με σκοπό την εξοικείωση με την διαφορά,  τη διεύρυνση της 
ανεκτικότητας και  της αλληλοαποδοχής. 

Προτεραιότητα 2.9. : Χρήστες & πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών – Οροθετικοί 

• Δημιουργία μόνιμης συμβουλευτικής δομής 

• Δημιουργία μονάδας απεξάρτησης και φαρμακευτικής αποκατάστασης 

• Λειτουργία προγράμματος δημιουργικής απασχόλης ατόμων με εξαρτήσεις 

• Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή, 
ατόμων που εξέρχονται από τα προγράμματα απεξάρτησης. 

Άλλη 

 


