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μήνυμα δημάρχου

Αγαπητοί συνδημότες

Τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, η κοινωνία

μας βιώνει συνθήκες πρωτόγνωρες. Αλλάζουν με ταχύτητα

τα δεδομένα μιας ζωής, για πολλούς συνανθρώπους μας. 

Ότι μέχρι χθες θεωρούσαμε σίγουρο και σταθερό, ανατρέ-

πεται βίαια. 

Μια δουλειά, ένα σπίτι, τα μέσα για μια καλή ζωή, χάνονται

από τη μια μέρα στην άλλη. Το χειρότερο είναι ότι, πολλοί

συνάνθρωποι μας νιώθουν ότι χάνεται κι αυτή ακόμη η αξιο-

πρέπεια τους. 

Όμως έχουμε χρέος να σταθούμε όρθιοι και αλληλέγγυοι. Να μην επιτρέψουμε

να κυριαρχήσει η απαισιοδοξία. Να μην αισθανθεί κανείς μόνος του. 

Σ’ αυτές τις συνθήκες, για το Δήμο Ιωαννιτών, η στήριξη της κοινωνίας και κυρίως

των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, είναι υπόθεση ύψιστης σημασίας και έργο πρώ-

τιστης προτεραιότητας.

Παρ’ ότι ο Δήμος μας πλήττεται και ο ίδιος από την οικονομική κρίση, παρ’ ότι έχει

υποστεί δραματική μείωση πόρων, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να απο-

τελέσουμε τον εγγυητή της κοινωνικής σταθερότητας και να καλύψουμε τις ανεπάρ-

κειες του κράτους, αναλαμβάνοντας στον κοινωνικό τομέα ακόμη και αρμοδιότητες

που δεν μας αναλογούν. 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής

Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ), με όλες τις δομές του καταφέρνει τα τελευταία χρόνια

να απλώσει δίχτυ προστασίας και αλληλεγγύης για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές

ομάδες, να στηρίξει την οικογένεια, να βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώ-

πων της τρίτης ηλικίας. 

Με την ακούραστη δουλειά της Διοίκησης και των εργαζόμενων του Οργανισμού,

με την καθοριστική συμβολή των εθελοντών, με την κινητοποίηση πολλών ενεργών

πολιτών, με συνεργασίες και δύναμη απέναντι στις αντιξοότητες, μπορούμε όλοι

μαζί, να εμπνεύσουμε αισιοδοξία σε μια κοινωνία που καθημερινά δοκιμάζεται. 

Δήμαρχος Ιωαννίνων

Θωμάς Κ. Μπέγκας
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εισαγωγή προέδρου
ο.κ.π.α.π.α.

Πριν λίγο καιρό συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την

ίδρυση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Είναι για μας υποχρέωση και στάση ευθύνης προς τους

συμπολίτες μας τους οποίους υπηρετούμε, να προχωρή-

σουμε σε μια δημόσια αποτίμηση του έργου μας.

Αναλάβαμε την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής του

Δήμου σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, με μια δέσμευση: να

υλοποιήσουμε μια προοδευτική και συντονισμένη κοινω-

νική πολιτική και ένα στόχο: να γίνουν τα Γιάννενα πόλη ανθρωπιάς και αλλη-

λεγγύης. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Γι’ αυτό εργαζόμαστε

και πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό βέβαια θα κριθεί από εσάς, τους

συμπολίτες μας, τους τελικούς αποδέκτες της πολιτικής μας. Εμείς προσπαθούμε

και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο.

Από την ίδρυση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. λειτουργούμε με αρχές, με αξίες και διαφάνεια,

στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας. Η πολιτική μας έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο,

τον συμπολίτη μας, τις ανάγκες του οποίου βάζουμε πάνω απ’ όλα, μακριά από οποι-

εσδήποτε μικρο-παραταξιακές σκοπιμότητες.

Τα τέσσερα αυτά χρόνια προσηλωμένοι στον στόχο μας, δώσαμε έναν ωραίο

αγώνα. Εργασθήκαμε με συγκεκριμένη φιλοσοφία, με οργάνωση, με μεθοδικότητα

και με χρηστή διαχείριση και καταφέραμε να επιτελέσουμε ένα έργο που εκτιμούμε

ότι είναι σημαντικό.

Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε τον κάθε συμπολίτη μας ως

ξεχωριστό άτομο. Να υλοποιούμε δράσεις και να αναπτύσσουμε δομές που διασφα-

λίζουν κοινωνικές παροχές σε όλους και καταπολεμούν τη φτώχεια και τον κοινω-

νικό αποκλεισμό και τους κινδύνους που επιφέρουν.

Στον αγώνα μας αυτό είχαμε κοντά μας δύο πολύτιμους συμπαραστάτες: τους ερ-

γαζόμενους στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. και την τοπική μας κοινωνία.
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  Με την ευκαιρία των τεσσάρων χρόνων του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., θα θέλαμε να

εκφράσουμε την μεγάλη μας εκτίμηση και τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς

όλους τους εργαζόμενους στον Οργανισμό. Χωρίς τη δική τους ακούραστη προσπά-

θεια, χωρίς την πίστη τους σε αυτό που κάνουμε, χωρίς τη δική τους ανεκτίμητη

συμβολή και εργασία παρ’ όλες τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, θα ήταν αδύ-

νατο να υλοποιήσουμε όσα μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει. Το μόνο που μπο-

ρούμε να πούμε είναι ότι τους ευχαριστούμε όλους θερμά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε σε όλους τους συμπολίτες μας καθώς επίσης

και στους φορείς και τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς για τη μεγάλη και ποι-

κίλη στήριξη που παρέχουν στις δομές και στις δράσεις του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Είναι για

μας εξαιρετικά ευχάριστο αλλά και ελπιδοφόρο για όλους, η διαπίστωση της κοι-

νωνικής ευαισθητοποίησης που υπάρχει στο Δήμο μας. Οι προσφορές για εθελον-

τική εργασία, οι προσφορές ειδών για το Κατάστημα Αλληλεγγύης και φαρμάκων

για το Δημοτικό Φαρμακείο ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή σε αυτό το κίνημα αλληλεγγύης των μι-

κρών παιδιών και των μαθητών. Παιδιά από τους Παιδικούς Σταθμούς μέχρι τα Γυ-

μνάσια, τα Λύκεια και τα Φροντιστήρια, συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια με

κάθε τρόπο (προσφορά τροφίμων και ρούχων, προσφορά φαρμάκων, διοργάνωση

εκδηλώσεων για τις δομές μας). 

Όλα αυτά δείχνουν ότι στην κοινωνία μας υπάρχει ελπίδα για καλύτερο αύριο,

ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το σήμερα.

Φίλιππος Τσουμάνης

Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.
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α. ίδρυση

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής,

(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών ιδρύθηκε την 1 Ιουνίου 2011 με τη δημοσί-

ευση σε ΦΕΚ της σύστασής του.

Για να δημιουργηθεί ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. συγχωνεύτηκαν όλα τα ΝΠΔΔ που υπήρχαν

στους παλιούς Δήμους καθώς και ορισμένες δομές Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Το

εγχείρημα να συγχωνευτούν και να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο

πολλές διαφορετικές δομές ήταν δύσκολο. Παρόλα αυτά η συγχώνευση και η συλ-

λειτουργία των δομών έγινε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής,

πήρε την τελική του μορφή με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που εγκρίθηκε

και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Μάρτιο του 2014.

Οι Δομές που παραλάβαμε κατά την ίδρυση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ήταν 13 Παιδικοί

Σταθμοί, 9 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, 25 ΚΑΠΗ και 6 Δομές του Προγράμματος «Βοή-

θεια στο Σπίτι», από τις οποίες η δομή της πόλεως των Ιωαννίνων ήταν απενταγμένη

από το ΕΣΠΑ. 

Οι δομές αυτές ήταν στελεχωμένες με ελλιπέστατο προσωπικό και λειτουργούσαν

κυρίως με προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις.

Επίσης, παραλάβαμε και χρέη που ανέρχονταν στις 663.594,27 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα ξεκίνησε η λειτουργία του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.».

Αίθουσα

Παιδικού

Σταθμού
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β. κρίση και 
κοινωνική πολιτική

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ζούμε σε μια εποχή διαφο-

ρετική από αυτή πού ξέραμε. 

Η εποχή μας, εποχή οικονομικής και όχι μόνο κρίσης, χαρακτηρίζεται από νέους

κοινωνικούς κινδύνους, που εξωθούν όλο και περισσότερους πολίτες σε καταστά-

σεις φτώχειας, ευπάθειας και ανάγκης. Η μακροχρόνια ανεργία και ο κοινωνικός

αποκλεισμός αποτελούν μόνιμες καταστάσεις ελάχιστα αναστρέψιμες, που επιτεί-

νονται και εξαπλώνονται.

Οι συμπολίτες μας αυτοί έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες

εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, έλλειψη στέγης, επισφαλές περιβάλλον,

κοινωνικές διακρίσεις και αδυναμία συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και

πολιτιστική ζωή.

Αυτό που με λύπη διαπιστώνουμε είναι μια εμφανέστατη αδιαφορία, απουσία συν-

δρομής από τους δημόσιους φορείς και ανεπάρκεια του κράτους να αντιμετωπίσει

τους κοινωνικούς κινδύνους και να παρέχει στους πολίτες που πλήττονται κοινω-

νική προστασία. Οι κρατικές επιχορηγήσεις για παροχή κοινωνικής προστασίας,

τουλάχιστον προς τους ΟΤΑ, είναι μηδενικές.

Στη σκληρή και δυσάρεστη αυτή πραγματικότητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει κα-

θήκον να σταθεί δίπλα στον πολίτη, να του συμπαρασταθεί, στο μέτρο του δυνατού

και να καλύψει τις τεράστιες αδυναμίες και ανεπάρκειες της Κεντρικής Κυβέρνη-

σης.

Οι Δήμοι πρέπει να έχουν αλλά και να μπορούν να λειτουργούν και να συντηρούν

τις οργανωτικές δομές, που διεκπεραιώνουν τις κοινωνικές πρωτοβουλίες κοινω-

νικής προστασίας και που επιτρέπουν την άσκηση μιας συντονισμένης και προοδευ-

τικής κοινωνικής πολιτικής.

Κοινωνική πολιτική, ε ίναι το σύνολο των μέτρων, παρεμβάσεων, δομών και δρά-

σεων που αποσκοπούν στην προστασία του πληθυσμού από καταστάσεις που επι-

φέρουν απώλεια ή μείωση των πηγών συντήρησης, στην προληπτική ή

επανορθωτική προστασία της υγείας, στην εξασφάλιση απασχόλησης και τη διατή-

ρηση της ικανότητας για εργασία, στην εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου δια-

βίωσης και στη διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει ενεργητικά
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στην οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Η ολοκληρωμένη άσκηση κοινωνικής πολιτικής απαιτεί την ύπαρξη φιλοσοφίας,

αλλά και συγκεκριμένου σχεδιασμού και στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συγ-

κεκριμένες δομές και δράσεις. Απαιτεί, ακόμη, τη διασφάλιση του απαραίτητου και

εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και τους αναγκαίους πόρους.

Με αυτή την αντίληψη σχεδιάσαμε την κοινωνική πολιτική του Δήμου Ιωαννιτών

από το 2011. Οι στόχοι μας ήταν να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες δομές αλλά κυ-

ρίως να δημιουργήσουμε νέες που θα αποτελέσουν ένα δίχτυ προστασίας για τις

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, δηλαδή για τους συμπολίτες μας που πλήττονται

από την κρίση. 

γ. υπηρεσίες
υποστήριξης

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., να συντονιστούν και να συλ-

λειτουργήσουν όλες οι δομές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λειτουργία μιας ευέ-

λικτης και αποτελεσματικής Κεντρικής Υπηρεσίας, η οποία θα συνδράμει, θα

καλύπτει τις κάθε είδους ανάγκες όλων των δομών και θα υλοποιεί τις πολιτικές

κατευθύνσεις του Δ.Σ..

Η Κεντρική υπηρεσία, δηλαδή η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι

διαρθρωμένη σε δύο Τμήματα, των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Οικονομικών

Υπηρεσιών. Υπάρχουν ακόμη και δύο αυτοτελή Γραφεία, το Γραφείο Προγραμμάτων

,Προγραμματισμού και Οργάνωσης και το Γραφείο Στήριξης του Προέδρου και των

Συλλογικών Οργάνων του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Σήμερα, στην Κεντρική Υπηρεσία υπηρετούν 12 μόνιμοι υπάλληλοι και 8 υπάλ-

ληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Οι υπηρεσίες αυτές, με αυτούς τους υπαλλήλους καλύπτουν όλες τις διοικητικές,

οικονομικές και τεχνικές ανάγκες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. 
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γ1. οικονομικός
απολογισμός ο.κ.π.α.π.α.

Η οικονομική κατάσταση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική

από αυτή του Δήμου. Η πρωτοφανής και χρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση

που μαστίζει τη χώρα μας, έχει σοβαρές επιπτώσεις στα οικονομικά του Δήμου,

στην επιχορήγηση αλλά και στην οικονομική κατάσταση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Παρόλα

τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από την οικονομική μας κατάσταση ερ-

γαζόμαστε και προσπαθούμε ώστε και Κοινωνική Πολιτική να ασκούμε και νέες

δομές και δράσεις να δημιουργούμε και τις υπάρχουσες να βελτιώνουμε ώστε να

ολοκληρώσουμε το δίκτυο προστασίας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στο

Δήμο μας.

Το διάστημα της λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., οι επιχορηγήσεις του Δήμου ήταν

πολύ περιορισμένες (στα πλαίσια των δυνατοτήτων του), με αποτέλεσμα μετά βίας

να καλύπτουμε τις ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού. Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επιβιώνει,

λειτουργεί και αναπτύσσεται με την ορθολογική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων

από τα προγράμματα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., είναι νομιμότητα,

διαφάνεια, αξιοκρατία.

Στη συνέχεια, και στο πνεύμα της διαφάνειας, παραθέτουμε τα οικονομικά στοι-

χεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για να υπάρχει πλήρης εικόνα των οικονομικών μας δεδομέ-

νων και της οικονομικής πραγματικότητας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Τα έσοδα του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Στο ίδιο διάστημα οι δαπάνες του ΟΚΠΑΠΑ ήταν οι ακόλουθες:

Δημοτικό

Κατάστημα

Αλληλεγγύης                 

(Κοινωνικό

Παντοπωλείο)
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Για να γίνει πιο ολοκληρωμένη η εικόνα των οικονομικών στοιχείων παραθέτουμε

τον ακόλουθο πίνακα με τις ανελαστικές μας δαπάνες:

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΚΠΑΠΑ

Το σύνολο των ετήσιων ανελαστικών δαπανών 3.865.978,90€
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Για να είναι πλήρης η εικόνα των οικονομικών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., παραθέτουμε

τους επόμενους πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται οι ετήσιες δαπάνες ανά

δομή.

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΔΟΜΗ
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Δημοτικοί

Λαχανόκηποι



1616
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ



17
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΞΟΔΑ

Όλο το διάστημα της λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., βασικός στόχος μας είναι η

εξοικονόμηση πόρων με περιστολή των δαπανών. Στην κατεύθυνση αυτή οι ενέρ-

γειές μας αφορούσαν στη μείωση των ενοικίων, στη μείωση του κόστους των προ-

μηθειών με τη λειτουργία ενός κεντρικού γραφείου προμηθειών για όλο τον

ΟΚΠΑΠΑ, στη μείωση των γενικών εξόδων και πετύχαμε σημαντικού βαθμού περι-

στολή των δαπανών ( όπως σε ενοίκια, τρόφιμα, καύσιμα, γραφική ύλη, κ.α).

Διαφάνεια και Λογοδοσία

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. εφαρμόζει διπλογραφικό σύστημα, σύστημα εσωτερικού ελέγχου

καθώς επίσης και υφίστανται και άλλοι έλεγχοι. Κάθε μήνα αναρτώνται στο ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ τα μηνιαία Απολογιστικά στοιχεία. Κάθε τρεις μήνες αποστέλλονται στην Οι-

κονομική υπηρεσία του Δήμου και στην συνέχεια στην ΕΛΣΤΑΤ τριμηνιαία

απολογιστικά στοιχεία.

Στις αρχές κάθε χρόνου γίνεται ο Ετήσιος Απολογισμός του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., ο οποίος

εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεν-

τρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, ελέγχεται σε ετήσια

βάση από Ορκωτό Λογιστή .Τα οικονομικά μας στοιχεία είναι απολύτως ελεγμένα

και καθόλα τακτοποιημένα.

γ2. ευρωπαΪκά
προγράμματα

Το κύριο βάρος στον τομέα αυτό διεκπεραίωσε το Γραφείο Προγραμμάτων, Προ-

γραμματισμού και Οργάνωσης. Ήταν το πρώτο γραφείο που δημιουργήσαμε με την

ανάληψη της ευθύνης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Χάρη στο Γραφείο Προγραμμάτων ,Προ-

γραμματισμού και Οργάνωσης και στην διαχειριστική επάρκεια τύπου Β΄ και Γ΄ που

αποκτήσαμε μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ που προκη-

ρύχτηκαν μέχρι σήμερα και αφορούσαν στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής

Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών» έχει ενταχθεί μέσω ΕΣΠΑ στα εξής προ-

γράμματα:
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1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικο-

γενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

3. Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και Λοιπών Ατόμων που χρήζουν Βοή-

θειας για την Ενίσχυση της Απασχολησιμότητας των Εμμέσως Ωφελούμενων

Ατόμων, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Κ.Η.Φ.Η.».

4.Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος

των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας «Ξενώνας Γυναικών Θυ-

μάτων Βίας και των Παιδιών τους».

5. Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ-

χειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Κοινωνικό Κατάστημα Αλληλεγγύης».

6. Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ-

χειας στο Δήμο Ιωαννιτών « Κοινωνικό Φαρμακείο».

7. Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ-

χειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Δημοτικός Λαχανόκηπος».

8. Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώ-

χειας στο Δήμο Ιωαννιτών «Γραφείο Διαμεσολάβησης».

9. ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση), Δράσεις για την απα-

σχόληση ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

10. ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες).

11. Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων

Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Κοινωφελής εργασία).

12. Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Πολιτών τρίτων χωρών νομίμως (π.τ.χ.) δια-

μενόντων στην χώρα και συγκεκριμένα το Έργο 1.11β/13 ‘Διευκόλυνση της

πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες α’ επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα της

χώρας. (Ιατρεία Αλληλεγγύης για Μετανάστες). 

13. Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης

των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ. στην κοινωνία υποδοχής», Έργο 1.4.γ/13:
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«Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές

των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μετανα-

στών και γηγενών».

14. Διανομή Τροφίμων Ευρωπαϊκής Ένωσης

15. Πρόγραμμα Επισιτισμού για τους Απόρους.

16. Πρόγραμμα Progress

17. Πρόγραμμα GRUNDTVIG

γ3. κτιριακές
εγκαταστάσεις

Ένας από τους στόχους μας ήταν να βελτιώσουμε τις υποδομές των δομών μας

και τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σε συνεργασία, πάντα, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και το Εργοτάξιο,

αλλά και όπου χρειαζόταν και με ιδιωτικά συνεργεία, κάναμε προγραμματισμένες

παρεμβάσεις σε πολλά κτίρια.

Στον τομέα αυτό οι παρεμβάσεις μας ήταν αρκετά σοβαρές. Ανακατασκευάσαμε

τους χώρους στο ΚΕΠΑΒΙ και στεγάσαμε το Υπνωτήριο Αστέγων. Ανακατασκευά-

σαμε εξ ολοκλήρου τον 3ο Παιδικό Σταθμό και ανακατασκευάσαμε και διαμορφώ-

σαμε τους χώρους στο Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης, στα Δημοτικά Ιατρεία και

στο Δημοτικό Φαρμακείο, στο 2ο και 3ο ΚΑΠΗ, στο ΚΑΠΗ Κατσικάς, στο ΚΑΠΗ Πε-

δινής, στο ΚΑΠΗ Ανατολής, στο ΚΗΦΗ, αλλά και στους Παιδικούς Σταθμούς 1ο, 6ο,

8ο, Κουτσελιού, Σταυρακίου, το νέο Παιδικό Σταθμό Καρδαμιτσίων και τον 1ο Βρε-

φονηπιακό Σταθμό.
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δ. δομές του
ο.κ.π.α.π.α.

Η κοινωνική μας πολιτική, ασκείται με τις δράσεις μας και τις δομές μας σε τέσ-

σερις άξονες :

1.Προστασία της οικογένειας και του παιδιού

2.Προστασία των ηλικιωμένων

3.Προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού

4.Προστασία της υγείας και πρόληψη.

δ1. προστασία
της οικογένειας & του παιδιού

Ο τομέας αυτός αναφέρεται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του

Δήμου.

Στο Δήμο μας λειτουργούσαν 16 Παιδικοί Σταθμοί και 6 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,

οι οποίοι φιλοξενούσαν περίπου 1.000 παιδιά. Σήμερα λειτουργούν 12 Παιδικοί

Σταθμοί και 11 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, οι οποίοι φιλοξενούν περισσότερα από

1.400 παιδιά. 

Οι σταθμοί μας δεν είναι απλά ένας χώρος φιλοξενίας παιδιών. Είναι ένα ασφαλές

περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά καλλιεργούν δημιουργικά δεξιότητες και προσλαμ-

βάνουν τις πρώτες παραστάσεις κοινωνικών συνόλων στα οποία θα ενταχθούν στα

επόμενα στάδια της ζωής τους. 

Για πρώτη φορά πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος που υπάρχει, στους Παι-

δικούς μας Σταθμούς λειτούργησαν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

εικαστικά εργαστήρια και υποστηρίχτηκαν οι Παιδικοί μας Σταθμοί από Ψυχολόγο

και Λογοθεραπευτή.

Οι παρεμβάσεις που κάναμε αφορούν όλους του τομείς της λειτουργίας των Παι-

δικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.

Ειδικότερα:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Φροντίζουμε να εγγράφονται στους Σταθμούς μας όλα τα παιδιά που

προέρχονται από οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς ή είναι παιδιά μονο-

γονεϊκών οικογενειών ή οικογενειών με μέλη ΑΜΕΑ. 
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ΤΡΟΦΕΙΑ: Από την σχολική περίοδο 2011 – 2012, εφαρμόζουμε τα κλιμακωτά

τροφεία, παίρνοντας υπόψη το οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατά-

σταση. Τα τροφεία που έχουμε διαμορφώσει είναι κλιμακωτά και μπορούμε να υπε-

ρηφανευόμαστε ότι είναι από τα χαμηλότερα που υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Άλλωστε, τα χρήματα αυτά επιστρέφουν και με το παραπάνω στα παιδιά.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σε γενικές γραμμές οι κτιριακές εγκαταστάσεις

των Σταθμών μας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Την περίοδο που μας πέρασε

και παρά την μεγάλη οικονομική στενότητα, ανακαινίσαμε και βελτιώσαμε τις εγκα-

ταστάσεις των περισσοτέρων Παιδικών Σταθμών και ανακατασκευάσαμε εξ ολο-

κλήρου τον 3ο Παιδικό Σταθμό στους Αγίους Αποστόλους και τους νέους Παιδικούς

Σταθμούς στα Καρδαμίτσια και το Σταυράκι, όπως επίσης τον 1ο Παιδικό Σταθμό και

τον Νέο Παιδικό Σταθμό Αμφιθέας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Στόχος μας εξ αρχής ήταν να παρέχουμε στα παιδιά μας την καλύτερη

δυνατή διατροφή, ασχέτως του κόστους. Για το σκοπό αυτό συνεργαστήκαμε με ει-

δικό επιστήμονα Διαιτολόγο – Διατροφολόγο και το μενού είναι πλήρες, υγιεινό,

ποικίλο αλλά και ενιαίο σε όλους τους σταθμούς. 

Επίσης, οι προμήθειες έγιναν με ανοιχτούς διαγωνισμούς με όλους τους όρους

και τους κανόνες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με στόχο να διασφαλί-

σουμε την ποιότητα και την υγιεινή των τροφίμων των Παιδικών Σταθμών. Το διαι-

τολόγιο των Παιδικών μας Σταθμών σήμερα είναι το καλύτερο δυνατό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Σήμερα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας υπηρετούν 177

υπάλληλοι. Από αυτούς 12 είναι ΠΕ Νηπιαγωγοί, 52 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι,50 ΤΕ16

Νηπιαγωγοί, 7 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, 20 ΔΕ Μάγειροι και 36 ΥΕ Βοηθητικών

Εργασιών.

Επίσης, φροντίσαμε για την εκπαίδευση του προσωπικού με τη διοργάνωση σε-

μιναρίων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου, το Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Εκπαίδευ-

σης και άλλους επιστημονικούς φορείς, όπως και τη διοργάνωση σεμιναρίων και

για τους γονείς.

 Συγκεκριμένα για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού πραγματο-

ποιήθηκαν τα παρακάτω σεμινάρια.



2424
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Από το Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιήθηκε σεμινάριο «Πρώτων Βοηθειών».

2. Από το θεατρικό εργαστήρι «Έκφραση» σε συνεργασία της Δ/νσης Παιδικής

Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής και του Συλλόγου Βρεφονηπιοκόμων Ηπείρου

πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα :«Θεατρικό Παιχνίδι».

3. Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. «Εκπαίδευση Προϊσταμένων

Τμήματος».

4. Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς με θέμα: « Μουσική Αγωγή στην προσχο-

λική Ηλικία μια διαθεματική… προσέγγιση» Από 6/10/2014 και για 5 συναντή-

σεις έως 7/11/2014.

5. Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποί-

ησης νηπίων και προσωπικού σε θέματα «Σεισμών και Πυρκαγιών» σε όλους τους

παιδικούς σταθμούς σε συνεργασία με το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων (από 8-5-2014) καθώς και σχετική εκδή-

λωση με θέμα «Μαθαίνουμε για τη φωτιά και το σεισμό ας είμαστε προετοιμασμέ-

νοι» στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής».

6. Διοργανώθηκαν επισκέψεις και παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

σε Μουσεία, στην Ζωσιμαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην Δημοτική Πινακοθήκη,

στο Σπήλαιο Περάματος κ.λ.π. στα πλαίσια των στοχευμένων παιδαγωγικών δρά-

σεων στις θεματικές ενότητες : πολιτισμός, παράδοση και τέχνες. 

7. Με το ΚΕΣΥΕΚ πραγματοποιήθηκαν πέντε συνεδρίες συμβουλευτικής για τους

εκπαιδευτικούς και τους γονείς των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

8. Από τον φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου- Αώου –Πίνδου πραγμα-

τοποιήθηκε πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

9. Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί συνεργάστηκαν με τη θεατρική ομάδα

Ραφτανιτών για την παρουσίαση του θεατρικού έργου «Φρικαντέλα η μάγισσα που

μισούσε τα κάλαντα» στη Δράση αλληλεγγύης του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Για πρώτη φορά καταφέραμε και εντάξαμε Παιδικούς Σταθμούς στα προγράμματα

ΕΣΠΑ, τα οποία υπήρχαν από το 2000 και μέχρι το 2011 στο Δήμο Ιωαννιτών δεν

είχε ενταχθεί κανένας Παιδικός Σταθμός. Οι μόνοι Παιδικοί σταθμοί που ήταν εν-

ταγμένοι στο ΕΣΠΑ, ήταν της Αμφιθέας και της Αμπελιάς. Σήμερα είναι ενταγμένοι

στο ΕΣΠΑ όλοι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου μας (23 Σταθ-

μοί).
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Η ένταξη των Παιδικών Σταθμών στο ΕΣΠΑ, μας επέτρεψε να φιλοξενούμε τη φε-

τινή χρονιά 667 παιδιά εντελώς δωρεάν και ταυτόχρονα να προσλάβουμε το ανα-

γκαίο προσωπικό για την λειτουργία τους.

Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:

δ2. προστασία
των ηλικιωμένων

Οι δομές που έχουν ως αντικείμενο την προστασία της Τρίτης ηλικίας, είναι τα

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), το Κέντρο Ημερήσιας Φρον-

τίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».

δ2α. κέντρα ανοιχτής προστασίας
ηλικιωμένων (κ.α.π.η.)

Στον Δήμο Ιωαννιτών λειτουργούν σήμερα 12 Κ.Α.Π.Η, υπό την εποπτεία τριμε-

λών συντονιστικών επιτροπών. Απασχολούνται 15 υπάλληλοι και εξυπηρετούνται

2.200 μέλη.
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Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα

ηλικιωμένα άτομα και η προάσπιση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων. 

Οι υπηρεσίες των κέντρων απευθύνονται σε άντρες και γυναίκες άνω των 60

ετών που κατοικούν στην περιοχή λειτουργίας τους ανεξάρτητα από την οικονομική

και κοινωνική τους κατάσταση.

Στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. έχουμε υιοθετήσει την κατεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Υγείας που είναι η Ενεργός Γήρανση.

Ενεργός Γήρανση σημαίνει ότι η ζωή συνεχίζεται αμείωτη και επομένως η κοι-

νωνία οφείλει να εκτιμά και να τιμά με αυξανόμενους ρυθμούς τη συμβολή των με-

γαλύτερων και να τους παρέχει ευκαιρίες για να εξακολουθήσουν να εργάζονται

και να μοιράζονται τις εμπειρίες, τις γνώσεις και την πείρα τους με τους νεότερους.

Να εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία ως ισότιμα μέλη της και

να ζουν όσο το δυνατόν πιο υγιείς και δραστήριοι, απολαμβάνοντας μια καλύτερη

ποιότητα ζωής.

Όλες οι δραστηριότητες γίνονται πάντα με την σύμφωνη γνώμη των μελών των

Κ.Α.Π.Η. Καταρτίσαμε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπλήρωσαν τα

μέλη των Κ.Α.Π.Η. και από το οποίο αντλήσαμε πολύτιμες πληροφορίες για τις προ-

τιμήσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπί-

ζουν έτσι ώστε η συμβολή των κέντρων αυτών να είναι ουσιαστική και χρήσιμη.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. είναι:

Κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, καθώς επί-

σης και στήριξη τόσο συμβουλευτική, όσο συναισθηματική και ψυχολογική. 

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ιατρική παρακολούθηση των μελών (κλινική εξέταση και θεραπεία, καρδιογρά-

φημα, παραπομπή για εργαστηριακές εξετάσεις όταν απαιτείται, παρακολούθηση )

Συνταγογράφηση φαρμάκων

Συμβουλευτική σε ιατρικά θέματα 

Αντιγριπικός εμβολιασμός

Λήψη Ζωτικών σημείων και κοινών Βιοχημικών εξετάσεων (Μέτρηση της Αρ-

τηριακής Πίεσης, του Σακχάρου, της Χοληστερίνης, Καρδιογράφημα κα.)

Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση σε άτομα που το έχουν ανάγκη (σε συνεργασία με το

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»)

Παροχή Φυσικοθεραπείας τόσο στον τομέα της θεραπείας όσο και της πρόλη-

ψης
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Οργανωμένη Ψυχαγωγία (χορωδία, χορευτικά τμήματα, δημιουργική απασχό-

ληση, ψυχαγωγικές βραδιές)

Εκδρομές μονοήμερες και πολυήμερες εντός και εκτός Ελλάδας.

Θαλάσσια μπάνια καθώς και ιαματικά λουτρά.

Έκδοση Κάρτας Πολιτισμού 

Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε ιστορικά μνημεία και μουσεία

Προγράμματα εθελοντισμού

Επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων

των μελών και ομιλίες από ειδικούς. 

Δημιουργική Απασχόληση

Εντευκτήριο όπου προσφέρονται καφές, ροφήματα και αναψυκτικά σε συμβο-

λικές τιμές καθώς και παιχνίδια (σκάκι, τάβλι, ντόμινο) με στόχο την συντροφιά και

συνεύρεση των μελών.

Με γνώμονα πάντα τις επιθυμίες των μελών πραγματοποιούμε προγράμματα με

την Συνεργασία και άλλων φορέων όπως το «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης» του

Δήμου Ιωαννιτών, με θέματα όπως:

Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Τρίτη Ηλικία

Τοπικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Εργαστήρι Μουσικής

Άθληση στην Τρίτη Ηλικία

Αγωγή Υγείας και Πρώτες Βοήθειες

Πρακτικές Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Όποια και αν είναι η φυσική τους κατάσταση, μπορούν με την κατάλληλη καθο-

δήγηση και σε διαφορετικό βαθμό, να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, να

ανακαλύψουν νέα ενδιαφέροντα και ταλέντα, να κάνουν ότι αδυνατούσαν στο πα-

ρελθόν (πχ. εκμάθηση Η/Υ).

δ2β. κέντρα ημερήσιας φροντίδας
ηλικιωμένων (κ.η.φ.η.)

Τα Κ.Η.Φ.Η. είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων,

που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φρον-

τίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυ-

νατώντας να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.
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Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων αποσκοπούν

στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινω-

νικό περιβάλλον, 

στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενει-

ακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο μέλος,

στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού,

στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών

της οικογένειας. οικογένειας-κυρίως τις γυναίκες-που εργάζονται και παράλληλα

έχουν αναλάβει τη φροντίδα του ηλικιωμένου μέλους της οικογένειας.

Τα «Κ.Η.Φ.Η.» αναπληρώνουν αυτό το κενό με την παροχή οργανωμένης κοινω-

νικής φροντίδας, από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοι-

νωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους

ημερήσιας ή/ και ολιγόωρης παραμονής.

Η καθημερινή φροντίδα των ατόμων της τρίτης και τέταρτης ηλικίας στα

«Κ.Η.Φ.Η.» περιλαμβάνει, 

Νοσηλευτική φροντίδα, χορήγηση φαρμάκων και αντιμετώπιση όλων των έκτα-

κτων αναγκών που προκύπτουν.

Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (όπως σίτιση και

ανάπαυση)

Ατομική υγιεινή

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Για την υλοποίηση του προγράμματός τους, τα «Κ.Η.Φ.Η.» στελεχώνονται από:

• Κοινωνικό Λειτουργό

• Νοσηλευτή/τρια     

• Κοινωνικούς Φροντιστές

• Βοηθητικό Προσωπικό

Στο Δήμο μας το 1ο Κ.Η.Φ.Η. δημιουργήθηκε το 2011 σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο στον οποίο φιλοξενούνται καθημερινά 30 άτομα. Στόχος μας είναι σε πρώτη

φάση, η δημιουργία και δύο ακόμη Κ.Η.Φ.Η., ένα στην περιοχή της Καλούτσιανης

και ένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
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Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:

δ2γ. πρόγραμμα
«βοήθεια στο Σπίτι»

Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έχει αποδείξει με την πολυετή λειτουργία

του τη βαρύτητα, τη σημασία και το πόσο απαραίτητο είναι στους ηλικιωμένους για

τη διατήρηση της ποιότητας της ζωής τους αλλά και για την προαγωγή της ψυχικής

τους υγείας.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι:

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και των
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ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ) ή με άλλα προβλήματα υγείας

συμπεριλαμβανομένου και περιπτώσεων κατάθλιψης και άνοιας.

Η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης στο οικείο τους πε-

ριβάλλον, βοηθώντας τα να μη βιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

H παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης στην οικογένεια των ωφελούμενων

Η Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας των ωφελούμενων αλλά και των οικογενειών

τους

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται

Σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών

Σε άτομα με αναπηρία 

Σε άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν

Σε μοναχικούς ηλικιωμένους που στερούνται του οικογενειακού τους περιβάλ-

λοντος ή έχουν διαταραγμένες σχέσεις μαζί τους (κακομεταχείριση ηλικιωμένων)

Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις πολιτών που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες

και χρήζουν βοήθειας και συμπαράστασης 

Βοήθεια σε άστεγους

Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: 

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη του ωφελούμενου καθώς και Κοι-

νωνική Στήριξη της Οικογένειας του. 

Νοσηλευτική Μέριμνα (λήψη ζωτικών σημείων – συνταγογράφηση και προμή-

θεια φαρμάκων, παρακολούθηση τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής ,χορήγηση

φαρμάκων, παροχή πρώτων βοηθειών, πρόληψη και περιποίηση κατακλίσεων, νο-

σηλευτική εκπαίδευση φροντιστή οικογένειας.

Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών δια-

βίωσης:

 Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης (τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής),, πλη-

ρωμή λογαριασμών τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος ,κ.α.

Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες 

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες,

όπως: Κοινωνικούς επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς βοηθούς.

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους το-

πικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, τα νοσοκομεία και τις άλλες υπηρεσίες υγείας

και πρόνοιας.
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Οι Δομές του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργούν σε όλες τις Δη-

μοτικές Ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών και συγκεκριμένα:

Μια στην Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων

Μια στην Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας

Μια στην Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου

Δύο στην Δημοτική Ενότητα Ανατολής 

Μια στην Δημοτική Ενότητα Περάματος

Συνολικά εξυπηρετούνται 450 περίπου συμπολίτες μας που έχουν απόλυτη

ανάγκη την στήριξή τους από το πρόγραμμα. Το προσωπικό που υπηρετεί στο πρό-

γραμμα ανέρχεται σε 19 εργαζόμενους.

Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:
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δ3. προστασία
των ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού

Ο τομέας αυτός δεν υπήρχε στο Δήμο μας και δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από

τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Ήταν για μας ένα στοίχημα και πρόκληση. Ήταν ένας πρωτόγνω-

ρος και εξαιρετικά ενδιαφέρον τομέας και ιδιαίτερα στις μέρες μας που χαρακτηρί-

ζονται από την τεράστια οικονομική και κοινωνική κρίση. Στη δύσκολη περίοδο που

διέρχεται η χώρα μας και οι συμπολίτες μας, θεωρήσαμε ότι είναι πρώτιστο καθήκον

της αυτοδιοίκησης, του Δήμου, να συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο και να ανακουφίσει

όλους τους συμπολίτες μας που πλήττονται από την κρίση. Μια συμπαράσταση ου-

σιαστική, αξιοπρεπή, ανθρώπινη και κυρίως ανώνυμη.

Για να είναι η προσπάθειά μας αυτή συνολικά σχεδιασμένη, ουσιαστική, αποτε-

λεσματική αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένη, προχωρήσαμε σε Κοινωνική

Έρευνα. Για το σκοπό αυτό συγκροτήσαμε επιστημονική ομάδα από έξι ειδικούς επι-

στήμονες (τρεις Κοινωνιολόγοι, μία Ψυχολόγος, ένας Κοινωνικός Ανθρωπολόγος

και μία Κοινωνική Λειτουργός), οι οποίοι εκπόνησαν μελέτη με θέμα: «Εντόπιση,

καταγραφή και ανάλυση αναγκών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ευπαθών

ομάδων του πληθυσμού – Συμβολή υπηρεσιών και φορέων της πόλης σε αυτούς

και κατάθεση προτάσεων για τη στήριξή τους».

Από τη μελέτη αυτή προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μας βοηθούν

τόσο στη χάραξη της πολιτικής μας όσο και στη δημιουργία νέων δομών για τη στή-

ριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Την πολιτική μας αυτή προσπαθούμε και την υλοποιούμε μέσα από τις νέες δομές

που συστήσαμε και λειτουργούμε.

Ξενώνας

Γυναικών

θυμάτων βίας 
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δ3α. δημοτικό κατάστημα
αλληλεγγύης

Η πρώτη τέτοια δομή που δημιουργήσαμε και λειτουργούμε ήταν το Δημοτικό Κα-

τάστημα Αλληλεγγύης και όχι Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η δομή είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών» το οποίο υλοποιούμε

σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής  Έρευνας και παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π.

Το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης αποτελεί μία δράση του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. που

έχει ως σκοπό να βοηθήσει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας, με την

προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων. 

Εδώ και τέσσερα χρόνια το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης λειτουργεί και προ-

σφέρει εντελώς δωρεάν όλα τα είδη του στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη

και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή δια-

βίωση.

Το Κατάστημα παρέχει είδη πρώτης ανάγκης, κυρίως τρόφιμα και μη ευπαθή προ-

ϊόντα, όπως είδη καθαριότητας και είδη υγιεινής, καινούργια και μεταχειρισμένα

είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής χρήσης, ηλεκτρικά είδη, έπιπλα, παιχνίδια,

βιβλία και ότι άλλο προέρχεται από δωρεές συμπολιτών και φορέων, με την προ-

ϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί και βρίσκονται σε καλή κατάσταση και είναι καθαρά. 

Το Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης Ιωαννίνων στηρίζεται στην φιλοσοφία του

εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας καθώς και στην υποστήριξη

των τοπικών επιχειρήσεων. 

Από την 1 Μαρτίου 2014 λειτουργεί και το Παράρτημα του Καταστήματος Αλλη-

λεγγύης στον Κατσικά για τους δικαιούχους των Δημοτικών Ενοτήτων Παμβώτιδας

και Μπιζανίου.

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 1300 οικογένειες συμπολιτών έχουν εξυπηρε-

τηθεί από τη λειτουργία του Καταστήματος Αλληλεγγύης. Όμως, το πλέον ελπιδο-

φόρο είναι οι αθρόες προσφορές κάθε είδους και η στήριξη του Καταστήματος από

συμπολίτες μας που έχουν τη δυνατότητα, από φορείς της τοπικής μας κοινωνίας

και από επιχειρήσεις.
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Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:
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δ3β. ξενώνας γυναικών
θυμάτων βίας

και των παιδιών τους

Το 2012, ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα της Γ.Γ. Ισότητας «Ανάπτυξη δομών και

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την κα-

ταπολέμηση της βίας». Είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα που λειτούργησε Ξε-

νώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους δυναμικότητας 20

κλινών.

Στόχος του είναι η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες – θύματα και στα

παιδιά τους και η προστασία τους από το θύτη. Στον ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες

θύματα βίας μαζί με τα παιδιά τους ανεξαρτήτου εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας

και νομικής υπόστασης καθώς επίσης και θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

Πλήρης φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους (στέγη, άνετη διαβίωση,

προστασία, ασφάλεια)

Νομική συμβουλευτική και αρωγή και εξειδικευμένη πληροφόρηση

Κοινωνική στήριξη

Ψυχολογική στήριξη

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

Στον Ξενώνα Φιλοξενίας μέχρι τώρα έχουν φιλοξενηθεί 15 γυναίκες και 21 παι-

διά. 
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δ3γ. δημοτικοί
λαχανόκηποι

Η δομή είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών» το οποίο υλοποιούμε

σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και παρέμβασης –Ε.Ψ.Ε.Π.

Οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι Αλληλεγγύης αποτελούν μια δομή του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.,

που έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως τις ευπαθείς ομάδες της πόλης με την παρα-

χώρηση για καλλιέργεια τεμαχίου γης 60 τμ.

Σκοπός της δομής των Δημοτικών Λαχανόκηπων είναι η υποστήριξη, διευκόλυνση

και κάλυψη των αναγκών σε κηπευτικά, ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως

απόρων, κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, ανέργων, μονογονεϊκων οικογενειών,

πολυτέκνων και πολιτών με χαμηλά εισοδήματα. 

Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν για το σκοπό αυτό προς χρήση 250 τεμάχια

γης 60 τμ. σε ειδικό χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών στον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

στην περιοχή «Βοϊδολίβαδο» της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου. 

Σκοπός του εγχειρήματος αυτού, πέρα από την στήριξη των αδύναμων συμπολι-

τών στην παρούσα κρίση είναι και η κοινωνικοποίηση του ατόμου, η βελτίωση της

ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης, η απασχόληση σε δημιουργικές δραστη-

ριότητες, η ευκαιρία για άσκηση και αναψυχή. Παράλληλα, και η στήριξη του Δημο-

τικού Καταστήματος Αλληλεγγύης με την παραχώρηση του 10% της παραγωγής

προς αυτό.

Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:
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δ3δ. δημοτικό
υπνωτήριο αστέγων

Ο Δήμος μας συμπαραστεκόμενος στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού αλλά και

ειδικότερα προς τους συμπολίτες μας που είναι άστεγοι, προχώρησε στην ίδρυση

και λειτουργία μιας νέας, αλλά αναγκαίας δομής του Υπνωτηρίου Αστέγων.

Πρόκειται για μία κοινωνική δομή που προσφέρει σημαντική υπηρεσία και στήριξη

στους άστεγους συμπολίτες μας. 

Για το σκοπό αυτό, διαμορφώσαμε στους χώρους του ΚΕΚΩΠ που μας παραχω-

ρήθηκαν από τη ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. 11 δίκλινα δωμάτια, τα οποία μπορούν να φιλοξε-

νήσουν 22 άστεγους συμπολίτες μας και τα οποία σύντομα θα γίνουν 17 και θα

έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας 34 αστέγων συμπολιτών.

Σκοπός της λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων είναι η υποδοχή, η προσωρινή

φιλοξενία και η ανακούφιση ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο πρό-

βλημα στέγασης, Τα άτομα και οι οικογένειες αυτές στερούνται οικονομικών και κοι-

νωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων

επιβίωσης.

Oι υπηρεσίες που παρέχονται στους φιλοξενούμενους είναι:

Κάλυψη των βασικών αναγκών τους (ύπνος, πρωινό, καθαριότητα, ένδυση, υπό-

δηση)

Παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας

Υποδοχή (intake)

Συμβουλευτική και ενημέρωση με παραπομπή σε αρμόδια υπηρεσία (συνεργασία

με το γραφείο διαμεσολάβησης)

Ψυχο-κοινωνική στήριξη

Μέριμνα για την ιατρική φροντίδα των φιλοξενούμενων, η οποία συνίσταται στην

παραπομπή των ασθενών στα Νοσοκομεία ή στα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης.

Κοινωνικο-προνοιακή κάλυψη των φιλοξενούμενων (έκδοση βιβλιαρίων, έκ-

δοση επιδομάτων και συντάξεων κ.λπ.)

Κοινωνική αποκατάσταση (παραπομπές σε θεραπευτήρια, γηροκομεία κ.λπ.) και

επανένταξη

Δημιουργία ομάδων αλληλοϋποστήριξης
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δ3ε. γραφείο
διαμεσολάβησης

Η δομή είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών» το οποίο υλοποιούμε

σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και παρέμβασης –Ε.Ψ.Ε.Π.

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης αποτελεί την καρδιά του συστήματος Κοινωνικών

Δομών καθώς σε αυτήν προσέρχονται αρχικά για ενημέρωση και καθοδήγηση όλοι

οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ωφεληθούν από κάποια δράση των κοινωνικών

δομών του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Συγκεκριμένα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τις δομές που μπο-

ρούν να απευθυνθούν οι συμπολίτες μας προκειμένου να ωφεληθούν ανάλογα με

τις ανάγκες τους από τις Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιούνται στον

Δήμο Ιωαννιτών.

Βρίσκεται στο κτήριο ,όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Αβέρωφ 6,

2ος όροφος και λειτουργεί για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή .και ώρες

8.00-15.00 Τηλ.2651001043

Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:
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δ3στ. κοινωνικά
φροντιστήρια

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, την Περιφέρεια

Ηπείρου, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν.Ιωαννίνων και του Συλλόγου

Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ιωαννίνων, πραγματοποίησε τη λειτουργία των Κοινω-

νικών Φροντιστηρίων για παιδιά απόρων οικογενειών για τα σχολικά έτη 2012-

2013, 2013-2014 και 2015-2016.

άλλα ευρωπαϊκά
προγράμματα

Τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. υλοποίησε και άλλα ευρωπαϊκά

προγράμματα σε συνεργασία και με άλλους φορείς της περιοχής.

1. Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ

(Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση).

Δράσεις για την απασχόληση ανέργων και Αγροτών

στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση είναι η ένταξη των πολιτικών

και δράσεων που προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε έναν ολοκληρωμένο

σχεδιασμό για κάθε Περιφέρεια, ο οποίος θα προβάλει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

της κάθε περιοχής και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και τους διαθέσιμους

πόρους σε δυναμικούς κλάδους και προϊόντα. Ακόμη στοχεύουν στη δημιουργία θέ-

σεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των το-

πικών φορέων (Αναπτυξιακές Συμπράξεις).

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Προωθώντας την

Απασχόληση) μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.). Οι υπόλοιποι εταίροι είναι η Αναπτυξιακή

Ηπείρου Α.Ε., ο Δήμος Δωδώνης, ο Δήμος Ζίτσας, το ΤΕΙ Ηπείρου, το BIC Ηπείρου,

το Επιμελητήριο Ηπείρου, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Περιφερειακό Τμήμα

Ηπείρου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων, η Τε-

χνική Εκπαιδευτικό ΚΕΚ Α.Ε., το ΚΕΚ Ευρωπληροφόρηση ΑΕ και το ΚΕΚ Πληροφο-

ρική Εκπαιδευτική.
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Οι άνεργοι ωφελούμενοι όταν ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους θα είναι σε

θέση ώστε, να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά της περιοχής τους, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/

επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα, να αποκτήσουν δεξιότητες που

θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους

προσλάβουν.

2. Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ

(Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες).

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φο-

ρέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών

αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην ΠΕ Ιωαννίνων. 

Η πράξη αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει

όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαί-

ωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επαγγελματοβιοτε-

χνών Εμπόρων Νομού Ιωαννίνων μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προ-

στασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.), οι εταίροι της

σύμπραξης είναι: 1) Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης

και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, 2) Ομοσπονδία Επαγ-

γελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Ιωαννίνων (ΟΕΒΕ), 3) Δήμος Δωδώνης,

4) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 5) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 6) Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάστασης Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,

Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕ) 

Οι άνεργοι ωφελούμενοι όταν ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους θα είναι σε

θέση ώστε, να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά της περιοχής τους, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/

επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα, να αποκτήσουν δεξιότητες που

θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους

προσλάβουν.
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3. Πρόγραμμα Δημιουργίας Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο

μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Κοινωφελής εργασία).

Έτος 2013: 52 εργαζόμενοι

Έτος 2014: 85 εργαζόμενοι

Έτος 2015: 94 εργαζόμενοι

4. Πρόγραμμα Πληροφόρηση – Εξυπηρέτηση Πολιτών τρίτων χωρών

νομίμως διαμενόντων στην χώρα. Διευκόλυνση της πρόσβασης

σε ιατρικές υπηρεσίες υπηρεσίας α’ επιπέδου, σε μεγάλα αστικά κέντρα

της χώρας. (Ιατρεία Αλληλεγγύης για Μετανάστες)

Στόχο έχει τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών τρίτων χωρών σε ιατρικές

και κοινωνικές υπηρεσίες πρώτου επιπέδου, όπως τα κέντρα υγείας, τα ιατροκοι-

νωνικά κέντρα και τα πολυ-ιατρεία σε μεγάλες πόλεις της χώρας.

Την ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών σχετικά με τη μετάδοση ασθενειών,

την αντιμετώπιση συχνά παρουσιαζόμενων νοσημάτων και την πρόσβαση σε ιατρι-

κές και κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας.

Την ενίσχυση του προσωπικού των ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών α’ επι-

πέδου με Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διαπολιτισμικούς Με-

σολαβητές, οι οποίοι θα χειρίζονται θέματα που αφορούν πολιτών τρίτων χωρών.

5. Προαγωγή της διαπολιτισμικότητας ως θεμελιώδους μηχανισμού ένταξης

των νομίμως διαμενόντων.

«Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές 

των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών

μεταναστών και γηγενών».

Στοχεύει στην αρμονική συνύπαρξη των παιδιών των μεταναστών με τα παιδιά

της κοινωνίας υποδοχής μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων από την νηπιακή ηλι-

κία που προωθεί την διαπολιτισμική συνύπαρξη. 
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Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών των μεταναστών στην προσχολική

εκπαίδευση με ίσους όρους με τα παιδιά των γηγενών. 

Τη δημιουργία τόπου συνάντησης των γονέων, βρεφών και νηπίων μεταναστών

και γηγενών για την προώθηση της διαπολιτισμικής συνύπαρξης. 

Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία των γονέων μεταναστών και γηγε-

νών και των δύο φύλων. 

6. Διανομή Τροφίμων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2013 το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Ιωαννιτών ήταν ο τελικός δικαιού-

χος του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων της Ε.Ε.. Με το πρόγραμμα αυτό

έγινε διανομή τροφίμων σε 8152 άπορα άτομα. Τα τρόφιμα διανομής ήταν ελαι-

όλαδο, τυρί φέτα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι και μακαρόνια.

7. Πρόγραμμα Επισιτισμού για τους Απόρους

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» πε-

ριόδου 2014-2020, θα διανέμει, στοχευμένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει συ-

νοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης. 

Αντικείμενο του ΕΠ-Ι αποτελούν: 

1. Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη). 

2. Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους

– είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρε-

φικός εξοπλισμός κλπ) 

Η διανομή θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων.

Η ειδική ομάδα στόχος για τα τρόφιμα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες

απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες),

καθώς και οι άστεγοι.
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8. Πρόγραμμα Progress

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ Progress” με τίτλο «Έν-

ταξη της Οπτικής του Φύλλου (Gender mainstreaming in Greek municipalities)στην

Κοινωνική πολιτική και στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων –με έμ-

φαση στις Κοινωνικά Μειονεκτούσες Γυναίκες».

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της διάστασης

της οπτικής του Φύλου(Gender mainstreaming)στις πολιτικές κοινωνικής ένταξης

και κοινωνικής προστασίας, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σε τοπικό επί-

πεδο από τους δήμους και απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κοινωνικά μειονεκτού-

σες γυναίκες, όπως είναι οι μετανάστριες, οι πρόσφυγες, οι Ρομά, οι ηλικιωμένες

γυναίκες που ζουν μόνες τους και οι γυναίκες με αναπηρία. Επίσης, στόχος του

έργου είναι η ένταξη της οπτικής του φύλου στους προϋπολογισμούς (Gender budg-

eting) των Δήμων.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος εφαρμόστηκε πιλοτικά η ένταξη της οπτικής

του Φύλου (Gender mainstreaming) με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία και έχοντας

ως ομάδα στόχο τις ηλικιωμένες γυναίκες και τους ηλικιωμένους άνδρες του Δήμου

μας. Ο Οδηγός ο οποίος διαμορφώθηκε αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη δια-

μόρφωση πολιτικών με όχημα την ένταξη της οπτικής του φύλου.

9. Πρόγραμμα GRUNDTVIG

European Citizen Acting for dependent People.

Για συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

Αναφέρεται στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να μπορούν

να προσφέρουν υπηρεσίες σε εξαρτώμενα άτομα ( πχ κινητικά προβλήματα για αυ-

τοεξυπηρέτηση). 

Develop parenting skills-sharing good practices in parenting education.

Για συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών. 

Αναφέρεται στην εκπαίδευση των γονέων με ανταλλαγή καλών πρακτικών στις

ευάλωτες οικογένειες, ώστε να διαχειρίζονται το πρόβλημα των παιδιών (προ εφη-

βεία και στην εφηβεία).
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δ4. προστασία της υγείας
και πρόληψη

Ο τομέας αυτός είναι ο τέταρτος άξονας στον οποίο επικεντρώθηκε η δράση μας

τα χρόνια της λειτουργίας του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. 

Στόχος της δράσης μας αυτής είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανασφάλιστους

συμπολίτες μας που ζουν στην περιοχή του Δήμου μας με τη παροχή δωρεάν πρω-

τοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ταυτόχρονα να συμβάλλουμε και

στην πρόληψη.

δ4α. δημοτικά ιατρεία αλληλεγγύης
«Νίκος Σκοπούλης»

Με την ευγενική και αμέριστη εθελοντική προσφορά των ιατρών και νοσηλευτών

από τον Ιούνιο του 2012 λειτουργούμε τα Δημοτικά Ιατρεία «Νίκος Σκοπούλης». 

Ονομάσαμε τα Δημοτικά Ιατρεία «Νίκος Σκοπούλης», γιατί το θεωρήσαμε ως στοι-

χειώδη υποχρέωσή μας να τιμήσουμε έστω και στο ελάχιστο τον αγωνιστή, τον ορα-

ματιστή, το γιατρό και άνθρωπο, τον αείμνηστο Νίκο Σκοπούλη που τόσα πρόσφερε

σε τούτο τον τόπο.

Στόχος της δομής αυτής είναι η σύγκλιση των προσπαθειών, όσο το δυνατόν πε-

ρισσοτέρων κοινωνικών φορέων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθ-

μιας φροντίδας υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οι

ανασφάλιστοι και οι μετανάστες. 

Τα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης «Νίκος Σκοπούλης» στηρίζονται στην φιλοσο-

φία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, καθώς και στην

υποστήριξη των τοπικών φορέων υγείας.

Στο πλαίσιο αυτής της λογικής ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ανέπτυξε συνεργασία με τον Ιατρικό

Σύλλογο Ιωαννίνων, την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, τα δύο Νοσοκομεία

της πόλης μας και το Περιφερειακό τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-

ρού.

Στα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης λειτουργούν ιατρεία όλων σχεδόν των ειδι-

κοτήτων και καλύπτουν τις ανάγκες σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περίπου 120

οικογενειών του Δήμου.
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δ4β. δημοτικό φαρμακείο αλληλεγγύης

Η δομή είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών Δομών

Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών» το οποίο υλοποιούμε

σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και παρέμβασης (Ε.Ψ.Ε.Π.)

Παράλληλα με τα Δημοτικά Ιατρεία, διαμορφώσαμε, εξοπλίσαμε και λειτουργούμε

και το Δημοτικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης.

Όπως και τα Ιατρεία έτσι και το Φαρμακείο στηρίζεται στη φιλοσοφία του εθελον-

τισμού και της αλληλεγγύης. Στο πνεύμα αυτό η λειτουργία του αγκαλιάστηκε από

τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ιωαννίνων αλλά και από όλους τους συμπολίτες μας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι λειτουργεί χάρη στη συμβολή τους λειτουργεί.

Εκατοντάδες συμπολίτες μας προσέφεραν και προσφέρουν τα φάρμακα που έχουν

διαθέσιμα και δεν τα χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο το Φαρμακείο μας έχει πληθώρα

φαρμάκων κάθε είδους και κατηγορίας καλύπτοντας έτσι πλήρως τις ανάγκες των

ανασφάλιστων συμπολιτών μας.

Η δραστηριότητα του προγράμματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο πίνακα:

ΈτοςΩφελούμενοι-ΕξυπηρετούμενοιΘέσεις ΕργασίαςΧρηματοδότηση

Προγράμματος20133 ΆτομαΧρηματοδοτείται η Δαπάνη της Μισθοδοσίας Μέσω

της ΕΨΕΠ20143 ΆτομαΧρηματοδοτείται η Δαπάνη της Μισθοδοσίας Μέσω της

ΕΨΕΠ20153 ΆτομαΧρηματοδοτείται η Δαπάνη της Μισθοδοσίας Μέσω της ΕΨΕΠ-

Σύνολο3
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δ4γ. δημοτικό οδοντιατρείο

Το Δημοτικό Οδοντιατρείο είναι μια νέα δομή που θα λειτουργήσει το αμέσως επό-

μενο χρονικό διάστημα. Όπως και τα Δημοτικά Ιατρεία έτσι και το Δημοτικό Οδον-

τιατρείο στηρίζεται στην φιλοσοφία του εθελοντισμού και της αλληλοβοήθείας και

γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία μας με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Ιωαννίνων και την εθελοντική προσφορά των οδοντιάτρων της πόλης μας.

Προσφέρει βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφραγίσματα, εξαγωγές δοντιών,

αποστήματα, κα.) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως είναι οι ανασφάλιστοι

και οι μετανάστες. Είναι πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργεί με ευθύνη του Οδον-

τιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Ιατρείων Αλλη-

λεγγύης στο ΚΕΠΑΒΙ.

δ4δ. πρόληψη

Ο τομέας της πρόληψης ήταν ένας ακόμη τομέας που δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Στα Δημοτικά Ιατρεία «Νίκος Σκοπούλης» γίνονται εμβολιασμοί για διάφορα νο-

σήματα σε παιδιά και ενήλικες ανασφάλιστους και σε εργαζόμενους του Δήμου μας.

Εμβολιασμούς κάνουμε επίσης σε φυλακισμένους των φυλακών Σταυρακίου.

Πέραν των εμβολιασμών στα Δημοτικά Ιατρεία αφιερώσαμε κάποιους μήνες σε

προληπτικούς ελέγχους για διάφορες παθήσεις. 

Σε συνεργασία με τη Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έγιναν προληπτικοί γυ-

ναικολογικοί έλεγχοι και test Pap σε γυναίκες.

Στα Δημοτικά Ιατρεία και σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων

πραγματοποιήθηκε Δωρεάν Μέτρηση της Οστικής Πυκνότητας με ειδικό υπερηχο-

γράφημα πτέρνας.

Από τους γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων έγιναν δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι

για φυματίωση, για Πνευμονολογικά Νοσήματα και για Καρδιαγγειακά νοσήματα.

Επίσης, σε συνεργασία με την Eλληνική Ομοσπονδία Οφθαλμολογικών Εταιρειών

και τους «Γιατρούς του Κόσμου» έγινε Επιστημονική Ημερίδα και δωρεάν προλη-

πτικές και διαγνωστικές οφθαλμολογικές εξετάσεις σε άπορους, ανασφάλιστους

και άνεργους συμπολίτες μας.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης έγιναν δωρεάν έλεγχοι για
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υπέρταση με μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και ενημέρωση του κοινού για το

θέμα αυτό.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και τις Οδοντιατρικές

Σχολές των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εκτελέστηκε το προληπτικό

πρόγραμμα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής της Στοματικής

Υγείας», στα Δημοτικά Ιατρεία και σε Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.

Υλοποιήσαμε τη δράση «Εβδομάδα δωρεάν ελέγχου PSA» σε συνεργασία με την

Ελληνκή Ουρολογική Εταιρεία στα διαγνωστικά κέντρα πιστοποιημένης φροντίδας

του δικτύου Iatrica.

Διενεργήσαμε δωρεάν Mαστογραφικούς ελέγχους σε συνεργασία με την Ελλη-

νική Αντικαρκινική εταιρεία

Πραγματοποιήθηκε από την Κινητή Μονάδα των Ιατρών του Κόσμου μέσω του

προγράμματος Υγεία για όλους Γυναικολογικός έλεγχος (τεστ Παπ-υπέρηχοι),

Οφθαλμολογικός διαγνωστικός έλεγχος και Παιδιατρικός έλεγχος.

Σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα των Γιατρών του κόσμου και την εταιρία

Vodafon, πραγματοποιήθηκαν Δωρεάν Εμβολιασμοί, Παιδιατρική και Οδοντιατρική

Φροντίδα στα Δημοτικά Ιατρεία Αλληλεγγύης, «Νίκος Σκοπούλης».

Ο Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και το κινητό πο-

λυιατρείο για τα παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» διοργάνωσαν εβδομάδα πρόληψης για

παιδιά. Οι προληπτικοί έλεγχοι περιλάμβαναν οδοντιατρικό, παιδιατρικό, οφθαλμο-

λογικό και ωτορινολαρυγγολογικό έλεγχο, τους οποίους πραγματοποίησαν εθελον-

τικά οι ιατροί και οδοντίατροι των Ιωαννίνων.

δ4ε. εκδηλώσεις

Εκτός αυτών των προληπτικών ελέγχων έγιναν και επιστημονικές εκδηλώσεις

– ομιλίες για το ευρύ κοινό.

Σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων πραγματοποιήθηκε ενη-

μερωτική εκδήλωση με θέμα «Εμβολιασμοί Ενηλίκων: Αναγκαίοι όσο και για τα

παιδιά».

Διοργανώσαμε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Η συμπεριφορά σε άτομα με

άνοια και το φορτίο των φροντιστών»..

Πραγματοποιήσαμε Ημερίδα με θέμα: «Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προ-

βλήματα παιδιών προσχολικής ηλικίας».
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Διοργανώσαμε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα «Η κρίση στη ζωή μας».

Πραγματοποιήσαμε τη δράση «Ενημέρωση για την Ψωρίαση» σε συνεργασία με

την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, τον Ιατρικού Συλ-

λόγου Αθηνών και το Σωματείο «Καλυψώ».

Σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής

Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) πραγματοποιήσαμε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

«Θρόμβωση και Καρκίνος».

Διοργανώσαμε Ημερίδα με θέμα «Ψυχική υγεία και Τρίτη ηλικία. Κατάθλιψη,

Διαταραχές μνήμης, Άνοια»

Πραγματοποιήσαμε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Καλοκαίρι και Υγεία». 

Σε συνεργασία με τον «Α.Ο. Ποσειδών» Ιωαννίνων, στα πλαίσια των εκδηλώ-

σεων για τον 9ο Γύρο της Λίμνης, πραγματοποιήσαμε ιατρική ημερίδα με θέμα

«Αθλητισμός και Υγεία».

Εκτός αυτών πραγματοποιήσαμε και πληθώρα άλλων εκδηλώσεων προσφοράς

και αλληλεγγύης και συμμετείχαμε σε ανάλογες εκδηλώσεις που είχαν την ευγενή

πρωτοβουλία να διοργανώσουν φορείς της πόλης μας για να στηρίξουν το έργο του

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Από τον Δεκέμβριο του 2012 και κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τοπικό τηλεο-

πτικό σταθμό, διοργανώνουμε επιτυχημένα τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης και Αγά-

πης για την ενίσχυση του Δημοτικού Καταστήματος Αλληλεγγύης και του Δημοτικού

Φαρμακείου.

Αυτά ήταν όλα όσα μπορέσαμε να υλοποιήσουμε στα τέσσερα χρόνια ύπαρξης

του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής

Αγωγής Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου μας.

Κλείνοντας τον απολογισμό μας έχουμε υποχρέωση να σχεδιάσουμε και τις πα-

ρεμβάσεις μας στο υπόλοιπο της θητείας μας. 

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν όχι μόνο να μην κλείσει καμμία δομή αλλά να βελτιώσουμε τις υπο-

δομές, τους εξοπλισμούς και τη λειτουργία όλων των δομών μας, ώστε να παρέχουν

καλύτερες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας.
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Οι νέες παρεμβάσεις μας για το επόμενο διάστημα αφορούν τα εξής:

1. Προστασία Οικογένειας και Παιδιού

Ίδρυση και λειτουργία τριών νέων Παιδικών Σταθμών στην Ανατολή, στη Νεο-

καισάρεια και στην περιοχή Μέλανδρα-Νέα Ζωή.

Ίδρυση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Φροντίδας του Παιδιού (ξενώνας για παιδιά που

βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη)

Λειτουργία Παιδικών Κατασκηνώσεων.

2. Προστασία Ηλικιωμένων

Λειτουργία δύο νέων ΚΗΦΗ (Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) ένα

στην περιοχή της Καλούτσιανης και ένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Προγράμματα ιαματικών λουτρών

3. Άλλες δράσεις για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών (αλ-

κοόλ - κάπνισμα)

Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης

με τη δημιουργία Τοπικών Δικτύων Αλληλεγγύης και στήριξη των εθελοντικών

οργανώσεων και των ομάδων εθελοντών.

Έκδοση Κοινωνικής Κάρτας. Οι δικαιούχοι της κάρτας θα λαμβάνουν προνο-

μιακές τιμές η εκπτώσεις, σε αγαθά ή υπηρεσίες, που θα προσφέρουν καταστή-

ματα, συνεταιρισμοί και ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις της πόλης

Διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ανέγερση Παιδικών Σταθμών, αναβάθμιση

υπαρχουσών δομών. 

Αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Δημοτικών Ιατρείων.

Δημιουργία και λειτουργία του προγράμματος «Ιατρική Βοήθεια στο Σπίτι». Επι-

σκέψεις γιατρών των δημοτικών Ιατρείων σε όσους συμπολίτες δεν είναι σε θέση

να επισκεφθούν τα δημοτικά Ιατρεία (λόγω κινητικών προβλημάτων, άλλων προ-

βλημάτων υγείας, ή έλλειψης χρημάτων για μετακίνηση κλπ.). 

Δημιουργία Τράπεζας αίματος, αιμοπεταλίων και οργάνων.

Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕ.Π. Υγείας) σε συνεργασία με το

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
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Παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα ποικίλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, (οικο-

νομικά προβλήματα, έλλειψη προσωπικού) προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε να

προσπαθούμε για το καλύτερο. Για να διατηρήσουμε και να αναβαθμίσουμε την ποι-

ότητα δομών μας και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Να αναπτύ-

ξουμε και νέες δομές και δράσεις και να διευρύνουμε το δίκτυο συντονισμένης

κοινωνικής φροντίδας που έχουμε δημιουργήσει στην πόλη μας. Έτσι ώστε η προ-

γραμματική μας εξαγγελία να γίνουν τα Γιάννενα Πόλη ανθρωπιάς και αλληλεγ-

γύης, να γίνει πραγματικότητα.

Για να είναι πετυχημένη η προσπάθειά μας αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία

και η στήριξη από όλους, εργαζόμενους, πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις. Στην

προσπάθειά μας αυτή θέλουμε η τοπική μας κοινωνία να είναι στο πλευρό μας. 

Για να πετύχουμε στον αγώνα μας για ουσιαστική, προοδευτική, συντονισμένη

και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία στο Δήμο μας πρέ-

πει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Μόνον όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε!

Δημοτικό

Φαρμακείο
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Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

2011 - 2014

Πρόεδρος Τσουμάνης Φίλιππος

Αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Δημήτρης

Μέλος Δ.Σ. Γιώτη Γεωργία

Μέλος Δ.Σ. Γεωργούλη Χριστίνα

Μέλος Δ.Σ. Βήκας Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ. Λαδόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος Δ.Σ. Χήτος Βασίλεος

Μέλος Δ.Σ. Μπιστιόλης Αχιλλέας

Μέλος Δ.Σ. Ζάραγκα –Αγγελάκη Άννα

Μέλος Δ.Σ. Βακαλοπούλου Αλέκα

Μέλος Εκπρ. Εργαζομένων Πάνου Ελένη

Δ.Σ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

2014 - σήμερα

Πρόεδρος Τσουμάνης Φίλιππος

Αντιπρόεδρος Σίμου -Σκαπινάκη Παρασκευή

Μέλος Δ.Σ. Γιώτη Γεωργία

Μέλος Δ.Σ. Βαρτζιώτη Ειρήνη

Μέλος Δ.Σ. Τσόλης Νίκος

Μέλος Δ.Σ. Κοσμάς Βασίλης

Μέλος Δ.Σ. Πάνου Δημήτριος

Μέλος Δ.Σ. Γεωργούλη Χριστίνα

Μέλος Δ.Σ. Μωϋσιάδου Σιμέλα

Μέλος Δ.Σ. Ράπτης Δημήτρης

Μέλος Εκπρ. Εργαζομένων Πάνου Ελένη
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δομές ο.κ.π.α.π.α.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Πρόεδρος: 2651001006

Γραμματεία Προέδρου – Δ.Σ.: 2651001028

Τμήμα Προμηθειών: 2651001036

Τμήμα Λογιστηρίου: 2651001034

Δ/νση Παιδικής Προστασίας: 2651001021

Δ/νση Ευπαθών Ομάδων: 2651001051

Γραφείο Διαμεσολάβησης: 2651001043

Δημοτικό Κατάστημα Αλληλεγγύης: 2651030504

Δημοτικά Ιατρεία - Φαρμακείο: 2651304760




