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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η Ελλάδαδιάγει μία από  τις πλέον κρίσιμες φάσεις  της σύγχρονης  κοινωνικής και 
οικονομικής  της  ιστορίας.  Οι  συνθήκες  κάτω  από  τις  οποίες  το  σύνολο  της  Ελληνικής 
Κοινωνίας καλείται να ξεπεράσει  τις δυσκολίες  της καθημερινότητας,  γίνονται ολοένα και 
περισσότερο  επαχθείς.  Οικογένειες  που  πριν  από  λίγα  χρόνια  μεσχετικήάνεση 
ανταπεξέρχονταν στις απαιτήσεις μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, σήμερα αδυνατούν ως επί 
το πλείστον να το πράξουν. Πολλοί από τους συμπολίτες μας καλούνται να αντιμετωπίσουν 
αυτή  την  εξαιρετικά  δύσκολη  συγκυρίαευρισκόμενοι  την  ίδια  στιγμή  σε  μία  ακόμα 
περισσότερο  δύσκολη  κατάσταση,όντας  μέλη  μιας  ευπαθούς  κοινωνικά  ομάδας.  Στις 
περιπτώσεις  αυτές  ο  αγώνας  τους  φαντάζει  εξαρχής  μάταιος,  σχεδόν  καταδικασμένος, 
εκτός κι αν βρουν ενεργό συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο στην προσπάθειά τους αυτή την 
ίδια  την  τοπική  κοινωνία  της  οποίας  αποτελούν  αναπόσπαστα  κομμάτια.  Μια  τοπική 
κοινωνία  που  γνωρίζει  εξαρχής  τι  πρέπει  να  κάνει  ώστε  να  μπορέσει  να  απλώσει  ένα 
ισχυρό δίχτυ προστασίας για όλα εκείνα τα μέλη της που πραγματικά το έχουν ανάγκη. 

Αναμφίβολα  οι  στιγμές  που  ζούμε  απαιτούν  αύξηση  της  ευαισθητοποίησής  μας 
απέναντι  στα  κοινωνικά  προβλήματα  και  ενίσχυση  του  συνεργατικού  πνεύματος  μεταξύ 
των  φορέων  που  δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή  μας.  Όλοι  μαζί  μπορούμενα 
αντιμετωπίσουμε  τα  προβλήματα  καλύτερα,  αρκεί  το  έργο  που  παράγεται  από  κάθε 
φορέα  να  έρχεται  πλέον  να  στηρίζει,  να  ενισχύει,  να  συμπληρώνει  το  έργο  όλων  των 
υπολοίπων και όχι απλά να προσφέρεται παράλληλα, αποσπασματικάκαι ενδεχομένως 
ακόμη και πλεονασματικά με αυτό. Χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται προγραμματισμός, 
χρειάζεται γνώση και σχέδιο. Ένα σχέδιο που να μπορεί να δώσει καλύτερες, πειστικότερες 
απαντήσεις  στον  τομέα  της  υγείας  και  πρόνοιας,  στον  τομέα παιδί  και  οικογένεια,  στα 
προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  όλες  ανεξαιρέτως  οιευπαθείς  κοινωνικά  ομάδες:Τα 
άτομα  της  λεγόμενης  τρίτης  ηλικίας,  οι  άστεγοι,  οιμακροχρόνια  άνεργοι, 
οιμετανάστες/παλιννοστούντες,  τα μέλη πολιτισμικών ή άλλων μειονοτήτων,  οισοβαρά 
ασθενείς,  οιψυχικά ασθενείς,  οιχρήστες ουσιών,  οιανήλικοι παραβάτες,  οιμονογονεϊκές 
οικογένειες, τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης. Ένα σχέδιο το οποίο ακόμα κι αν δεν 
μπορεί  να  προσφέρει  άμεση  λύση  σ’ένα  συγκεκριμένο  πρόβλημα,  τουλάχιστον 
θα“γνωρίζει” τον τρόπο με τον οποίο θα αμβλύνει έγκαιρα τις αρνητικές επιπτώσεις πάνω 
στην ψυχοσύνθεση  του ατόμου που  το αντιμετωπίζει  και  θα μπορεί  να  του υποδείξει  το 
δρόμο της οριστικής επίλυσής του.  

Τα  προβλήματαείναι  ποικίλης  μορφής,  σύνθετα,πολυπαραμετρικά,  καθένα  με  τα 
ατομικά του ιδιαίτεραχαρακτηριστικά ακόμα κι αν εντάσσεται σε μια ευρύτερηκατηγορία. 
Η  αντιμετώπισή  τους  χρειάζεται  ειδική  γνώση,  επαγγελματισμό,  οργάνωση, 
αποφασιστικότητα,  μεράκι,αγάπη.    Δεν  είναι  δυνατόν  να  αντιμετωπιστούν  επιτυχώς  από 
ένα  μόνο  φορέα,  όση  καλή  οργάνωση  κι  αν  οι  υπηρεσίες  του  διαθέτουν.  Χρειάζεται  η 
συνεργασία όλων σχεδόν των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
η αποφασιστικότητά τους καθώς και η εξειδίκευση που ο κάθε ένας από αυτούς διαθέτει. 
Χρειάζεται  τα  στελέχη  του  κάθε  φορέα  να  γνωρίζουν  επακριβώς  τις  δυνατότητες  του 
Δικτύου  Κοινωνικής  Αλληλεγγύηςπου  γεννιέται  στο  Δήμο  μας,  να  ξέρουν  ποιος  είναι 
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αρμόδιος  για  ποιο  αντικείμενο,  να  αντιλαμβάνονται  εκ  των  προτέρων  το  είδος  του 
προβλήματος  που  έχουν  στα  χέρια  τους  και  το  πώς  μπορούν  έγκαιρα  να  το 
αντιμετωπίσουν.Το  Δίκτυο  πρέπει  να  στηρίζεται  πάνω  στηνέγκαιρημεταβίβαση  της 
πληροφορίας  στον  κατάλληλο  για  την  κάθε περίπτωση φορέα αντιμετώπισης  και  αυτό 
για  να  συμβεί  χρειάζεται  συντονισμός  των  ενεργειών  από  ένα  κεντρικό,  ενιαίο  σημείο 
ελέγχου του συνολικούεγχειρήματος.    

 
Ήλθε η ώραοι  δυνάμεις  που βρίσκονται  πίσω από  τοέργο  κοινωνικής προσφοράς 

που  συνολικά  παράγεται  στο  Δήμο  της  Δράμας,  συνεπικουρούμενες  από  φορείς  που 
επιθυμούν  να  συστρατευθούν  στον  κοινό  στόχο  καθώς  και  την  πανίσχυρη  δύναμη  του 
εθελοντισμού,  να  δημιουργήσουν  κοινή  συνισταμένη,  να  εκφραστούν  περισσότερο 
συντονισμένα, συνεργατικάκαι ως εκ τούτου περισσότερο αποτελεσματικά.  Οι φορείς που 
αρχικάσυμβάλλουνσ’αυτήν  την  προσπάθειαείναι  οι  παρακάτω:  Η  Ιερά  Μητρόπολις 
Δράμας,  ο Δήμος Δράμας,η  Περιφέρεια  (Περιφερειακή  Ενότητα Δράμας),η  ΔΕΚΠΟΤΑ,το 
Νομικό  Πρόσωπο  του  Δήμου  Δράμας,  το  Επιμελητήριο  Δράμας,το  Εργατικό  Κέντρο 
Δράμας,   το  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας, 
το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δράμας,ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας,ο Οδοντιατρικός 
Σύλλογος  Δράμας,ο Φαρμακευτικός  Σύλλογος  Δράμας,ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός,ο 
Εμπορικός Σύλλογος Δράμας,ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Δράμας, ο Σύνδεσμος Εργολάβων 
–  Ηλεκτρολόγων  Δράμας,  το  Σωματείο  Κρεοπωλών  Δράμας,ο  Σύλλογος  Επισιτιστών 
Δράμας,η  Ένωση  Καταναλωτών  Δράμας,  ο  Σύλλογος  καθηγητών  ιδιοκτητών 
Φροντιστηρίων  Μ.Ε  Ν.  Δράμας,  ο  Σύλλογος  Πολυτέκνων  Νομού  Δράμας,  ο  Σύλλογος 
Γονέων  ‐  Κηδεμόνων  και  Φίλων  Ατόμων  με  Αυτισμό  Ν.  Δράμας,ο  Σύλλογος 
Καρκινοπαθών Ν. Δράμας, η Ένωση Κυριών Δράμας, ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Δράμας, η 
Εφορία  Προσκόπων  Δράμας,  ο  Σοροπτιμιστικός  Σύλλογος  Δράμας,  η Μέριμνα  Ποντίων 
κυριών Δράμαςκαι η Οικολογική Κίνηση Δράμας.  

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί την Κοινωνική Χάρτα του Δήμου της Δράμας. Στόχος 

του είναι να καταγράψει το πρόβλημα, να “χαρτογραφήσει” με άλλα λόγια την ανάγκησε 
κάθε  έναν  από  τους  επί  μέρους  τομείς  όπου  επιβάλλεται  να  υπάρχει  κοινωνική 
παρέμβαση.Η  «χαρτογράφηση»  αυτή  θα  καταστεί  κατόπιν  ασφαλής  δείκτης  της 
κατεύθυνσης προς  την οποία πρέπει  να κινηθούμε, βασικός προσδιοριστικός παράγοντας 
της  συνολικής  λύσης.  Στη  συνέχεια  θα  υπάρξει  παράθεση  του  συνόλου  των  ενεργειών, 
δράσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που ήδη λαμβάνουν ή που προγραμματίζεται άμεσα 
να  λάβουν  χώρα  στο πλαίσιο  του  Δήμου μας  και  οι  οποίες ως  ενιαίο  πλέον  σύστημα  θα 
κληθούν να καλύψουν αυτή την τεράστια σε μέγεθος και πολυπλοκότητα ανάγκη.Στο τέλος, 
κάθε ένας από τους παραπάνω φορείς, ενδεχομένως δε και πρόσθετοι που αναμφίβολα 
θα ενταχθούν στην πορεία, απλά θα έρθουν να υποστηρίξουν τις δράσεις εκείνες που ο 
καθένας λόγω ειδίκευσης γνωρίζει πώς ν’αντιμετωπίζει καλύτερα.  

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ– ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Η Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει τα 
Κέντρα  Υγείας  και  όλα  τα  Περιφερειακά  Ιατρεία  και  διοικητικά  υπάγεται  στη 
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Δευτεροβάθμια  (Νοσοκομεία).  Έτσι  ενώ  οι  πρωτοβάθμιες  ανάγκες  των  κατοίκων  των 
δημοτικών  και  τοπικών  κοινοτήτων  εξυπηρετούνται,  έστω  και  μία  ή  δύο μόνο φορές  την 
εβδομάδα,  από  το  Περιφερειακό  Ιατρείο  της  κοινότητας,  οι  ανάγκες  των  κατοίκων  του 
πολεοδομικού συγκροτήματος  καλύπτονται  σχεδόν αποκλειστικά από  το  ίδιο  το  Γενικό 
ΝοσοκομείοΔράμας, από τα πολυσύχναστα ιατρεία του ΕΟΠΥΥ ή/και από τα ιατρεία των 
ιδιωτών  ιατρών  της  περιοχής.  Παρουσιάζεται  δηλαδή  το  σχετικά  ανορθόδοξο  φαινόμενο 
ένας μηχανισμός  (Νοσοκομείο) που θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένος αποκλειστικά 
στην  παροχή  δευτεροβάθμιων  υπηρεσιών  υγείας  (νοσηλεία)να  χρησιμοποιεί 
κατ’ανάγκηένα μεγάλο τμήμα από τις λιγοστές και γι’αυτό εξαιρετικά πολύτιμεςδυνάμεις 
του  στο  να  καλύπτει  Πρωτοβάθμιες  ανάγκες.  Το  πρόβλημα  αυτό  δεν  είχε  σημαντικές 
διαστάσεις, όσο τα Νοσοκομεία είχαν την επάρκεια προσωπικού για να καλύπτουν και τις 
ανάγκες αυτές. Τώρα όμως που το προσωπικό  (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό ‐ τεχνικό) 
λόγω  της  κρίσης  και  του  επακόλουθου  περιορισμού  των  προσλήψεωνκινείται  πλέον  σε 
αριθμητικό  επίπεδοοριακά  επαρκές  για  την  ασφαλή  κάλυψη  των  δευτεροβάθμιων 
υπηρεσιών,  η  ταυτόχρονη  παροχή  πρωτοβάθμιων  υπηρεσιών  μετουσιώνεται  σ’ένα 
εξαιρετικά  επαχθές  για  το  μοναδικό  νοσηλευτικό  ίδρυμα  του  Νομού  μας  λειτουργικό 
βάρος.  

Επακόλουθα της ως άνω κατάστασης είναι η σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας 
παροχής  των  πρωτοβάθμιων  υπηρεσιών,  ηενίσχυση  της  ταλαιπωρίας(ειδικά  μετά  την 
απότομη αύξηση ‐απόρροια των πρόσφατων αλλαγών του ασφαλιστικού συστήματος ‐ του 
εξυπηρετούμενου πληθυσμού από  τονπρωτοβάθμιο μηχανισμό  των  ιατρείων  του  ΕΟΠΥΥ) 
καιφυσικά πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Την  ίδια  στιγμή,  με  τις  ριζικές  αλλαγές  που  επήλθαν  στη  λειτουργία  των 
πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010, 
προσετέθη στο πεδίο Διοικητικής ευθύνης των Δήμων και ο τομέας της Δημόσιας Υγείας. 
Ωστόσο,  αν  και  οι  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  του  χώρου  της  Δημόσιας  Υγείας 
ενσωματώθηκαν  στους  Οργανισμούς  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  των  ΟΤΑ  Α’  βαθμού,  οι 
μηχανισμοί  με  τους  οποίους  οι  υπηρεσίες  Δημόσιας  υγείας  περνούν  τελικά  προς  τους 
πολίτες χρειάζονται  επαναπροσδιορισμό, προσαρμογή στο δημοτικό επίπεδο λειτουργίας, 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.  

2.2ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Η αρνητική  οικονομική  συγκυρία  έχει  επηρεάσει  βαθιά  τις  ισορροπίες  διαβίωσης 
της σύγχρονης Ελληνικής Οικογένειας. Με την επίσημη ανεργία να κινείται πλέον πάνω από 
το  23%  του  εργατικού  δυναμικού  της  χώρας  (αντίστοιχα  και  του  νομού  μας),  είναι 
επακόλουθο  το  εισόδημα  των  περισσότερων  Δραμινών  νοικοκυριών  να  έχει  υποστεί 
ισχυρότατο, βαρύτατο πλήγμα. Επιβάλλεται να υπάρξουν μέτρα, στόχοι και δράσεις που θα 
βοηθήσουν  ουσιαστικά  τη  μέση  Δραμινή  οικογένεια  στο  να  διατηρήσει  το  βιοτικό  της 
επίπεδο ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στο να προσπαθήσει τουλάχιστον να ανακτήσει την 
απολεσθείσα ισορροπίαστις συνθήκες διαβίωσής της. Λίγα μόλις χρόνια πριν ο στόχος του 
“να μην υπάρχει εργαζόμενος γονέας που να μη βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό για το 
παιδί ή τα παιδιά του”ήταν αναμφίβολα οραματικά επαρκής. Σήμερα ο παραπάνω στόχος 
επιβάλλεται  να  διαφοροποιηθεί  με  την  αφαίρεση  της  λέξης  εργαζόμενοςαπό  την  ως 
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άνωφράση.Αποτελεί  κρίσιμης  σημασίας  παράμετρο  να  μπορεί  να  εξυπηρετηθείκάθε 
γονέας που επιθυμεί τις υπηρεσίες ενός παιδικού σταθμού, είτε αυτός είναι εργαζόμενος, 
είτε όχι.Κάθε οικογένεια που εύλογα αναζητά τις υπηρεσίες αυτές, είτε για να δουλέψουν 
τα  εργαζόμενα  μέλη  της,  είτε  για  να  ψάξουν  να  βρουν  απασχόληση  αυτά  τα  οποία 
πλήττονται από την ανεργία, είναι θεμιτό να μπορεί ανεμπόδιστα να το πράξει.  

 

Κάθε  σύγχρονο πλαίσιο  παροχής  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  στον  τομέα  “Παιδί 
και  Οικογένεια”  για  να  μπορεί  να  είναι  αποτελεσματικό,  πρέπει  πρώτιστα  να  διευρύνει 
τη“θεματολογία”  των  περιπτώσεων  στις  οποίες  πρέπει  να  παρέμβει.  Ηαπρόσκοπτη  έστω 
πρωινή λειτουργία Παιδικών Σταθμώνδεν είναι από μόνη της αρκετή για να καλύψει τόσο 
σεποιοτικό,  όσο  και  σε  ποσοτικό  επίπεδοτην  ευρύτητα  και  την  πολυπλοκότητα  των 
αναγκών  που  υφίστανται  σήμερα  σε  κάθεΟικογένεια.  Πρέπει  να  μπορείν’  απευθύνεται 
μεεπιτυχία στην  ιδιαιτερότητα κάθε  ξεχωριστής περίπτωσης  και όχι απλά να προσφέρει 
μία κοινότυπη, γενικής φύσεως απάντηση στην πολύ ειδική  μορφή τωνπροβλημάτων που 
καλείται ν’αντιμετωπίσει.  

Πρέπει  να  διαθέτει  την  “ευλυγισία”  εκείνη ώστε  να  καλύπτει  με  τις  παρεχόμενες 
υπηρεσίες  του  ολοένα  και  περισσότερο“ειδικές”  περιπτώσεις,  όπως  π.χ  αυτή  του 
διακοπτόμενου ωραρίου εργασίας των γονέων, ή της ανάγκης για ολιγόωρη απογευματινή 
απασχόληση  παιδιών  σχολικής  ηλικίας.  Πρέπει  να  διαθέτει  μηχανισμό  εντοπισμού  των 
οικογενειών εκείνων που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά την εκπαίδευση των παιδιών 
τους  και  να  διαθέτει  την  υποστήριξη  των  φορέων  εκείνων  που  έχουν  τη  διάθεση,  τη 
δύναμη,  τον επαγγελματισμό αλλά κυρίως την ανθρωπιά να ξεπεράσουν το ανυπέρβλητο 
αυτό εμπόδιο. Πρέπει τέλος να έχει τη βούληση και την επιθυμία πέρα από το “γενικό”, να 
σταθεί  δίπλα στο  “ειδικό”  πρόβλημα  κάθε  Δραμινής  οικογένειας  και  να  προσπαθήσει  να 
δώσει λύση συγκεκριμένη, πρακτική, χειροπιαστή. 

Όλα  τα  παραπάνω  αφορούν  στη  μέση  Δραμινή  οικογένεια  της  οποίας  τα  παιδιά 
είναι σωματικώς  και ψυχικώς υγιή. Προφανώς  επιβάλλεται  να υπάρξει  ιδιαίτερη μέριμνα 
για τις περιπτώσεις εκείνες των οικογενειών που έχουν παιδιά με αναπηρία.  

2.3 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Σε  περιόδους  οικονομικής  κρίσης,  όπως  αυτή  την  οποία  διάγουμεεδώ  και  δύο 
περίπου  χρόνια  ως  χώρα,  η  δυστυχία,  η  φτώχια,  η  ανέχεια  σαν  αποτέλεσμα  της 
μακρόχρονης  ανεργίας,  η  αλλοπρόσαλλη  ατομική  και  κατ’επέκταση  κοινωνική 
συμπεριφορά,  η  ροπή  προς  καταστροφικές  συνήθειες,  ο  ψυχικός  εν  τέλει  μαρασμός 
αποτελούνπαραμέτρους  που  δυστυχώς  κινούνται  ραγδαία  αυξητικά,  φαινόμενα  που 
δείχνουν  διαχρονικά  να  περισσεύουν  γύρω  μας.  Μοναδικό  ανάχωμα  απέναντι  στην 
πανίσχυρη αυτή επίθεση που δέχεται ο κοινωνικός μας ιστός, μπορεί να σταθεί η θεσμική 
διαμόρφωση  και  συστηματική  υποστήριξη  στο  δικό  μας  τοπικό  επίπεδο  ενός 
πολυδιάστατου πλέγματος δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Ενός  πλέγματος  που  θα  περιλαμβάνει  δράσεις  και  θέσπιση  δομών  ειδικής 
υποστήριξης  των  ατόμων  της  λεγόμενης  τρίτης  ηλικίας,  επαρκή  μηχανισμό  κάλυψης  των 
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αναγκών των αστέγων που ευτυχώς ως φαινόμενο δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερηέντασηστο 
Δήμο  μας  τουλάχιστον  μέχρι  σήμερα,  ειδική  μέριμνα  και  στήριξη  των  αναγκών  των 
πληθυσμών  που  ανήκουν  σε  πολιτισμικές  μειονότητες.  Ενός  πλέγματος  που  θα 
ενσωματώνει  σε  πράξη  κάθε  πρόσφορο  μέτρο  για  την  ανάσχεση  του  φαινομένου  της 
ανεργίας,  ειδικά αυτής  των  νέων ανθρώπων  που  έχει  καταλάβει διαστάσεις πραγματικής 
μάστιγας στην περιοχή μας, που θα περιβάλλει με ανυπόκριτο, ουσιαστικό ενδιαφέρον τις 
ανάγκες  των  μονογονεϊκών  οικογενειών,  των  ανήλικων  παραβατών,  των  θυμάτων  κάθε 
μορφής κακοποίησης, των χρηστών ψυχοδραστικών εξαρτησιογόνων ουσιών, των φτωχών. 
Ενός πλέγματος τέλος που θα καθιερώσει σταθερούς μηχανισμούς προσφοράς έμπρακτης 
παρηγορητικής φροντίδας στους σοβαρά ασθενείς, στους ψυχικά ασθενείς και φυσικά στις 
μακροχρόνια ταλαιπωρημένες από τις αιτίες αυτές οικογένειές τους.   

3. ΘΕΣΜΟΙ,ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

3.1 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ‐ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  

3.1.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Οι Δήμοι καιοι Κοινότητες μέχρι και  το 2010  δεν  είχαν καμία απολύτως σχέση με 
τον  τομέα της υγείας  και  ειδικότερα αυτόν  της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ωστόσο 
μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, ολοένα και περισσότερες 
αρμοδιότητες σχετικές με την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
πρόληψης,  κοινωνικής πρόνοιας καθώς και  το σύνολο των δραστηριοτήτων  της δημόσιας 
υγείας  περιέρχονται  πλέον  σταδιακά  στην  αρμοδιότητα  των  Δήμων.  Και  λέμε  σταδιακά 
γιατί  ένα  κρίσιμο  τμήμα  των  αρμοδιοτήτων  αυτών  (ίδρυση,  εποπτεία  και  λειτουργία 
Δημοτικών  ιατρείων,  ευρύτερος  συντονισμός  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  εντός  των 
Δημοτικών ορίων, δημιουργία και υποστήριξη λειτουργίας Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου 
κ.λ.π.), έπρεπε να έχει ήδη καθορισθεί με αντίστοιχο Προεδρικό Διάταγμα το οποίο όμως 
ακόμα δεν έχει εκδοθεί (άρθρο 94, παρ. 3.Α.α, Ν. 3852/2010).  

Δυστυχώςη πραγματικότητα αυτή αντικειμενικά περιορίζει προς το παρόν το πεδίο 
δράσης  της  Α’  βάθμιας  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στον  τομέα  της  υγείας.  Από  τη  διάγνωση 
ωστόσο του προβλήματος που προηγήθηκε διαπιστώνεται ότι: 

α)  Υφίσταται  κατεπείγουσα  ανάγκη  λειτουργικού  διαχωρισμού  της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης μέσα στην πόλη της Δράμας, με σκοπό 
αφενός  μεν  τη  διατήρηση  ενός  υψηλού  επιπέδου  παροχής  πρωτοβάθμιων  υπηρεσιών 
υγείας,  αφετέρου  δε  τη  λειτουργική,  αλλά  και  οικονομική  ανακούφιση  του  ίδιου  του 
Νοσοκομείου.  

β) Χρειάζεται ένας μηχανισμός διάχυσης της ιδέας της Πρόληψης στον τομέα της 
υγείας  που  να  εκπέμπει  τα  μηνύματά  του  με  διαρκή,  σταθερό  και  όχι  ευκαιριακότρόπο. 
Ένας μηχανισμός που θα είναι αρμόδιος για τηνοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων 
προληπτικής  ιατρικήςπρος όλους τους Δραμινούς πολίτεςσε σταθερά επαναλαμβανόμενη 
βάσηκαι που θα έχει σαν πρόσθετο στόχο  τη διαρκήεπιστημονική υποστήριξη  του έργου 
που ο τομέας της Δημόσιας Υγείας έχει να υλοποιήσει στο Δήμο μας. 
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Ο  Δήμος  Δράμας  επιδιώκοντας  να  συνεισφέρει  καταλυτικά  στον  τομέα  της 
πρωτοβάθμιας  φροντίδας  υγείας  στην  περιοχή  ευθύνης  του  και  να  συμβάλλει  δυναμικά 
στη  βελτίωση  των  συνθηκών  εξυπηρέτησης  των  Δραμινών,  αποφάσισε  να  δημιουργήσει 
στις ισόγειες εγκαταστάσεις του παλιού Δημαρχείου ένα “Δημοτικό Κέντρο Πρόληψης και 
προστασίας  της  υγείας”,  στο  πλαίσιο  του  οποίου  εν  δυνάμει  θα  υπάρχει  πρόβλεψη 
μελλοντικής  λειτουργίας  Δημοτικού  Ιατρείου.  Βασικός  στόχος  του  Δημοτικού  Κέντρου 
Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας είναι να αποτελέσει κέντρο διαρκούς συνεργασίας 
και  συντονισμένης  υγειονομικής  δράσης  όλων  ανεξαιρέτως  των  φορέων  παροχής 
υπηρεσιών  υγείας  στο  πλαίσιο  του  Δικτύου  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  (του  Τμήματος 
Προστασίας  και  Προαγωγής  της  Δημόσιας  Υγείας  του  Δήμου  Δράμας,  του  Ιατρικού 
Συλλόγου    Δράμας,  του  Οδοντιατρικού  Συλλόγου  Δράμας  και  του  Γενικού  Νοσοκομείου 
Δράμας).  Όλες  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τόσο  οι  πρωτοβάθμιες,  όσο  και  αυτές  που 
αφορούν στη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια, θα είναι προϊόν συνεργατικής επιστημονικής 
προσπάθειας,  θα  διαθέτουν  ασφαλή  και  νόμιμο  χαρακτήρακαι  θα  παρέχονται  σε  όλους 
ανεξαιρέτως τους Δραμινούς δημότες. 

Επί μέρους στόχοι της λειτουργίας του θα είναι: 

• Η  εκτίμηση  των  αναγκών  Υγείας  των  πολιτών,  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση 
μέτρων  για  την  πρόληψη  των  νοσημάτων  και  την  εν  γένει  προαγωγή  της  υγείας 
στην πόλη της Δράμας. 

• Η  σε  τακτικά  επαναλαμβανόμενη  βάση  οργάνωση  εκστρατειών  προληπτικού 
υγειονομικού  ελέγχου  (Αιματολογικού,  Πνευμονολογικού,  Γυναικολογικού, 
Καρδιολογικού, Σακχαρώδη Διαβήτη, Υπέρτασης, κ.λ.π.).  

• Η δημιουργία συστηματικής βάσης δεδομένων με στατιστικά στοιχεία σχετικών με 
τη δημόσια υγεία των πολιτών.  

• Η  υποβοήθηση  των  ενεργειών  εκείνων  που  σύμφωνα  με  το  νόμο  3852/2010 
εμπίπτουν στο πλαίσιο καθηκόντων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της 
Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου μας και που αφορούν στην προσφορά αμιγώς υγειονομικών υπηρεσιών 
(εφαρμογή  προγραμμάτων  σχολικών  εμβολιασμών,  δημόσιας  υγιεινής,  εκτάκτων 
προγραμμάτων δημόσιας υγείας κ.λ.π.) 

• Η παροχή συμβουλών στο πλαίσιο του οικογενειακού προγραμματισμού.  

• Η προληπτική οδοντιατρική φροντίδα. 

• Ο  συντονισμός  των  αναγκών  αποκατάστασης  των  δημοτών  εκείνων  που  χρήζουν 
ειδικότερης  μετανοσοκομειακής  φροντίδας  σε  συνεργασία  με  όλους  τους  φορείς 
παροχής  παρόμοιων υπηρεσιών  στην  ευρύτερη περιοχή  της  Βόρειας  Ελλάδας  και 
όχι μόνο (κέντρα αποκατάστασης, εξυπηρέτησης χρονίως πασχόντων, κ.λ.π.)  

• Η  παροχή  Πρωτοβάθμιων  Υπηρεσιών  υγείας  (παρακολούθηση  πίεσης,  σακχάρου, 
απλής  κλινικής  εξέτασης,  συνταγογράφησης  της  αναγκαίας  χρόνιας  φαρμακείας 
των  πολιτών),  όταν  εντός  του  Κέντρου  μπορέσει  νόμιμα  να  λειτουργήσει  το 
Δημοτικό Ιατρείο.  
 
Όλοι  οι  φορείς  που  ασχολούνται  έμμεσα  ή  άμεσα  με  τον  τομέα  της  υγείας  θα 

συνεργαστούν, κατανέμοντας αρμοδιότητες και ρόλους. Ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με 
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τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δράμας και το Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας, με την πολύτιμη αρωγή όλων ανεξαιρέτως των οργανώσεων που συμμετέχουν 
στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικές πληροφορίες 
και  να  οργανώνουν  δράσεις  για  την  ενημέρωση,  αλλά  κυρίως  για  την  πρόληψη  των 
ασθενειών προς τους πολίτες. Στόχος τους θα είναι να εκπέμπουν σταθερά και προς κάθε 
κατεύθυνση,  το  μήνυμα  ότι  «μία  σταγόνα  πρόληψης  πάντοτε  θα  είναι  περισσότερο 
σημαντική  από  έναν  ωκεανό  θεραπείας»  και  να  πρωταγωνιστήσουνστην  προσπάθεια 
καθιέρωσης και ενστερνισμού από τη μεγαλύτερη μερίδα του Δραμινού πληθυσμού, νέων 
συνηθειών ατομικού υγειονομικού ελέγχου. 

 
3.1.2ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Με τη συνεργασία  του Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης και Προστασίας  της Υγείας, 
του  Ιατρικού  Συλλόγου  Δράμας,  του  Οδοντιατρικού  Συλλόγου  Δράμας  και  του  Γενικού 
Νοσοκομείου Δράμας, θα παρέχονται σε τακτικά επαναλαμβανόμενη βάση πρωτοβάθμιες 
ιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά που φιλοξενούνται σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και 
τα σχολεία του Δήμου.  

Στόχος  αυτής  της  δράσης  είναι  η  διαμόρφωση  μιας  συνολικής  εικόνας  για  την 
γενικότερη κατάσταση υγείας του νεαρού πληθυσμού της περιοχής μας, τόσο σε στατιστικό 
όσο  και  σε ατομικό  κατά περίπτωση  επίπεδο,  η  έγκαιρη  διάγνωση  χρόνιων παθήσεων,  ο 
άμεσος εντοπισμόςπεριπτώσεων ενδοοικογενειακής κακοποίησης ανηλίκου, ακόμα δε και 
περιπτώσεων  υποσιτισμού  λόγω  οικονομικής  αδυναμίας  της  οικογενείας  να  προσφέρει 
συστηματικά γεύματα.  

Επιδίωξη  του  ΔικτύουΚοινωνικής  Αλληλεγγύης,κατόπιν  εντοπισμού  των 
περιπτώσεων αυτών, θα είναι να προσφέρει μια σταθερή διαχρονικά λύση στο πρόβλημα, 
όχι μόνο του παιδιού αλλά σε κάθε περίπτωση του συνόλου των μελών της οικογένειάς 
του.Πάντοτε  σε  παρόμοιες  περιπτώσεις  πέραν  του  ατομικού  χαρακτήρα,  το  πρόβλημα 
διαθέτει μια ευρύτερη,  τραγικότερη  ίσως ενδοοικογενειακή διάσταση.Εδώ πλέον θα είναι 
απαραίτητη,  ανάλογα  με  τη  φύση  κάθε  φορά  του  ανά  χείρας  προβλήματος,  η  διαρκής 
υποστήριξη  και  άλλων  φορέων  και  ειδικών  επιστημόνων,  ψυχολόγων,  ψυχοθεραπευτών, 
του  Κέντρου  Προστασίας  Παιδιού  της  Δράμας,  του  Εμπορικού  Συλλόγου  Δράμας,  του 
Συλλόγου  Επισιτιστών  Δράμας,  του  Σωματείου  Κρεοπωλών  Δράμας,  διαφόρων  μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ.λ.π. 

3.1.3ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

Στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  του  δικτύου  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  σχεδιάζεται  η 
ενίσχυση  της  δραστηριότητας  και  των δράσεων  τουΙατροκοινωνικού  Κέντρου,  στόχος  του 
οποίου  είναι  η  κοινωνική υποστήριξη,  καθώς  και  η  καλύτερη αντιμετώπιση  των αναγκών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείαςτου πληθυσμού των Ρομά. 

Στόχος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ο συγκεκριμένος πληθυσμός να 
αποκτήσει  διαχρονικά  σύγχρονες  συνήθειες  ατομικής  υγειονομικής  προστασίας  και 
προληπτικού  υγειονομικού  ελέγχου  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα,  κυρίως  όσον  αφορά 
στα νεαρότερα μέλη του.  
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3.1.4ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

Με πρωτοβουλία φορέων και μεμονωμένων πολιτών της Δράμας ξεκίνησε ήδη τη 
λειτουργία  του  στο  κτίριο  του  Εργατικού  Κέντρου  της  πόλης  το  Κοινωνικό  Ιατρείο  ‐ 
Φαρμακείο,  που  παρέχει  δωρεάν  ιατρικές  υπηρεσίες  καθώς  και  φάρμακα  προς  άπορους 
συνδημότες  μας.  Τέτοιες  προσπάθειες  αναμφίβολα  είναι  προς  τη  σωστή  κατεύθυνση, 
βοηθούν  τα  τμήματα  εκείνα  του  δραμινού πληθυσμού που πραγματικά  το  έχουν ανάγκη  
και είναι στις προθέσεις των φορέων που απαρτίζουν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης να 
τις υποστηρίξουν ουσιαστικά. 

3.2 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

3.2.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Έχοντας  ως  οραματικό  στόχο  τη  σταδιακή  πλήρη  κάλυψη  των  αναγκών  κάθε 
δραμινής οικογένειας που έχει μικρά παιδιά, ο Δήμος Δράμας επανεκτιμώντας τις ανάγκες 
αυτές  τόσο  σε  ποσοτικό  όσο  και  σε  ποιοτικό  επίπεδο,  θα  προσδιορίσει  το  πλαίσιο 
ενδυνάμωσης  του  υφιστάμενου  σχήματος  Παιδικών  Σταθμών  είτε  με  νέες  πρόσθετες 
λειτουργικές δομές, είτε με την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών που θα προσφέρουν 
τη  δυνατότητα  σταδιακής  αύξησης  του  εξυπηρετούμενου  πληθυσμού.  Οικογένειες  με 
χαμηλό εισόδημα ή άπορες θα έχουν ελάχιστη ή μηδενική επιβάρυνση για τη φιλοξενία των 
παιδιών τουςστους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 

3.2.2ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΩΡΑΡΙΟ 

Για  τις  περισσότερο  σύνθετες  από  πλευράς  ωραρίου  γονέων  περιπτώσεις, 
ετοιμάζεται  πιλοτικάη  ολοήμερη  λειτουργία  ενός  Παιδικού  σταθμού  με  εφαρμογή 
ωραρίου,  το  οποίο  θα  εξυπηρετείτους  εργατοϋπαλλήλους  που  έχουν  διακοπτόμενο 
ωράριοεργασίας σε ημερήσια βάση.  

3.2.3ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Στο βαθμό που το πρόβλημα απασχόλησης των παιδιών δεν περιορίζεται μόνο στην 
προσχολική ηλικία, αλλά σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται έντονο και σε οικογένειες 
που  τα  παιδιά  τους  βρίσκονται  ήδη  στη  πρώιμη  σχολική  ηλικία,  ο  Δήμος  Δράμας,  στο 
πλαίσιο  των  δραστηριοτήτων  του  Κέντρου  Νεότητας,ήδη  λειτουργεί  Ειδική  Δομή 
Απασχόλησης  αποκλειστικά  και  μόνο  για  τα  παιδιά  αυτά.  Η  ζήτηση  των  υπηρεσιών  εκ 
μέρους  των  Δημοτών  θα  είναι  ο  βασικός  προσδιοριστικός  παράγοντας  της  έκτασης  στην 
οποία θα λειτουργήσει ο συγκεκριμένος θεσμός.  

3.2.4 ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 

Αναμφίβολα  η  υπόθεση  “Παιδί  και  Οικογένεια”  με  την  ευρύτερη  κοινωνική  της 
διάσταση  και  θεματολογία  ακουμπά  (και  σε  κάποιες  μάλιστα  περιπτώσεις  σχεδόν 
ταυτίζεται)  με  την  αποστολή  πολλών  από  τους  φορείς  που  συμμετέχουν  στο 
ΔίκτυοΚοινωνικής Αλληλεγγύης. Της Εκκλησίας, της Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου  Δράμας,  του  Συλλόγου  Πολυτέκνων  Δράμας,  της  Ένωσης  Κυριών  Δράμας,  του 
Ιατρικού Συλλόγου Δράμας, του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δράμας.   
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Με  θεματικές  δράσεις  ενημέρωσης,  πληροφόρησης  και  ευαισθητοποίησης  του 
κοινού,  καθώς  και  με  την  οργάνωση  του  προγράμματος  “Σχολή  Γονέων”,  θα  μπορούν 
πλέον  υπεύθυνα  και  συστηματικά,  με  πρωτοβουλία  όλων  ανεξαιρέτως  των  παραπάνω 
αναφερόμενων  φορέων,  να  ενημερώνονται  οι  γονείς  γύρω  από  κρίσιμα  θέματα  της 
καθημερινότητας  που  αφορούν  στα  παιδιά  τους,  να  δίνεται  έμφαση  στην  πρόληψη  των 
όποιων  αρνητικών  εξελίξεων  και  να  καλύπτονται  υπεύθυνα  αλλά  κυρίως  έγκαιρα  πολλά 
από τα κενά έλλειψης γνώσης που αναμφίβολα πάντοτε υπάρχουν.  

Οι  υπηρεσίες  αυτές  θεωρούνται  εξαιρετικά  σημαντικές,  χρήσιμες,  επιβοηθητικές 
για την ισόρροπη καθημερινή διαβίωση κάθε δραμινής οικογένειας και αποτελεί επιδίωξη 
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης να σταθεί δίπλα  της στη δύσκολη αυτή περίοδο με 
κάθε δόκιμο τρόπο και μέσο.  

3.2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ  

  Πολλές  είναι  οι  οικογένειες  που  αν  και  το  επιθυμούν,  ωστόσο  δεν  έχουν  την 
οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στην προσπάθειά τους για είσοδο 
στις  Ανώτερες  και  Ανώτατες  Σχολές  της  χώρας.Η Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Δήμου Δράμας 
γνωρίζει  τις  περιπτώσεις  αυτές  και  σε  συνεργασία  με  το  Σύλλογο  Ιδιοκτητών 
Φροντιστηρίων θα προσπαθήσει να καλύψει την ανάγκη αυτή, χωρίςκόστος εκ μέρους της 
άπορης  οικογενείας.Μία  προσφορά  ανεκτίμητη  για  το  μέλλον  παιδιών,  που  υπό 
διαφορετικές συνθήκες θα υπονομεύονταν από την οικονομική αδυναμία της οικογένειάς 
τους να καλύψει την μεγάλη και επίπονη προσπάθειά τους.  

3.2.6ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Όσον  αφορά  τέλος  στην  κάλυψη  των  όποιων  πρόσθετων  αναγκών  υγείας, 
εκπαίδευσης και καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με πνευματική ή ακόμα 
και  οιασδήποτε άλλης μορφής αναπηρία,  θα υπάρχει  ειδικότερη συνεργασία μεταξύ  των 
επί του παρόντος λειτουργούντων δομών, των σχετικών με το θέμα Δημοτικών Υπηρεσιών, 
του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων, των Ειδικών Σχολείων της Δράμας, καθώς και των 
Τμημάτων Ένταξης  (Ειδικά τμήματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
καλύπτουν  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να 
παρακολουθήσουν  το  κανονικό  ημερήσιο  πρόγραμμα)  για  την  καλύτερη  δυνατή  κάλυψη 
των όποιων ιδιαιτεροτήτων κάθε μεμονωμένη περίπτωση ξεχωριστά παρουσιάζει.  

3.3ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

3.3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

  Υπάρχει  τεράστια  ομοιότητα  όσον αφορά στις  ανάγκες  υποστήριξης  που  έχει  μία 
οικογένεια με μικρά παιδιά ή μία οικογένεια στα μέλη της οποίας περιλαμβάνεται παιδί με 
αναπηρία με αυτές που έχει μια οικογένεια στους κόλπους της οποίας περιλαμβάνεται ως  
προστατευόμενο  μέλος  υπερήλικας,ενίοτε  δε  χωρίς  τηδυνατότητα  πλήρους 
αυτοεξυπηρέτησης.   Τα  νεότερα  μέλη  της  οικογένειας  αυτής  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα 
ούτε καν ολιγόλεπτης απομάκρυνσης από τους εξαρτημένους οικείους τους, χωρίς κίνδυνο 
να συμβεί κάτι κακό και μάλιστα ενδεχόμενα μη εύκολα αναστρέψιμο. Αν και το πρόβλημα 
είναι εξόφθαλμα σοβαρό, λόγω της δυσκολίας αντιμετώπισης και χειρισμού τουσε τακτικά 
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επαναλαμβανόμενη  βάση,  δεν  συναντά  κανείςεύκολα  δομές  κοινωνικής  υποστήριξής 
του.Hστελέχωση  και  η  συνεργασία  με  εξειδικευμένο  προσωπικό  (γιατρούς,  κοινωνικούς 
λειτουργούς,  φυσικοθεραπευτές  κλπ),  αλλά  και  η  επέκταση  των  μέχρι  σήμερα 
δραστηριοτήτων του ΚΑΠΗ στην αντιμετώπιση προβλημάτων της τρίτης ηλικίας, αποτελούν 
στόχο  υψηλής  προτεραιότητας.  Η  συνεργασία  του  ΚΑΠΗ  με  τους  φορείς  του  Δικτύου 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  κρίνεται  απαραίτητη  για  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων 
ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στην αφάνεια. 

3.3.1.1ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Η.Φ.Η ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ΟΔήμος  Δράμας  είναι  αποφασισμένος  να  δώσει  πειστική  απάντηση  στην  ανάγκη 
αυτή,με  την  ολοκλήρωση  του  υπό  ανέγερση  έργου  του  Κ.Η.Φ.Η  (Κέντρου  Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων). Εκτιμάται ότι σε μηνιαία βάση θα λαμβάνουν χώρα περί τις 1500 
συνεδρίες  με  άτομα  τρίτης  ηλικίας,  πολλά  από  τα  οποία  χωρίς  δυνατότητα  πλήρους 
αυτοεξυπηρέτησης.  

Το  πραγματικό  όφελος  που  αναμένεται  να  προκύψει  από  τη  λειτουργία  του 
Κ.Η.Φ.Η  δεν  είναι  απλά  και  μόνο  η  εξυπηρέτηση  κάποιων  ηλικιωμένων  και  η  παροχή 
ποιοτικών  υπηρεσιών φροντίδας  προς  αυτούς,  αλλά  και  η  ταυτόχρονη  “ελάφρυνση”  των 
μελών  της  οικογενείας  τους  από  την  ευθύνη  της  φροντίδας  τους  σε  τακτικά 
επαναλαμβανόμενη χρονικά βάση.  Ένας θεσμός που αναμφίβολα θα δώσει πολλές ανάσες, 
θα  “ανακουφίσει”  αμφότερα  τα  μέρη  καιθα  σταθεί  πολύτιμος  αρωγός  στην  ισόρροπη 
εξέλιξη της ανθρώπινης, ευαίσθητης και όχι ιδιαίτερα εύκολης σχέσης τους.  

Στην  επιτυχημένη  λειτουργία  σε  καθημερινή  βάση  του  Κ.Η.Φ.Η,  τεράστια 
αναμένεται  να  είναι  η  υποστήριξη  και  η  συμβολή  του  συνόλου  σχεδόν  των  φορέων  του 
Δικτύου  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  καθώς  και  των  εθελοντών  μας,  που  αναμένεται  να 
υποστηρίξουν το συγκεκριμένο θεσμό με όλες τους τις εξαιρετικά δημιουργικές δυνάμεις.  

3.3.1.2ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

Ο  Δήμος  Δράμας,  εφαρμόζοντας  στην  ουσία  την  ίδια  λογικήπροσέγγισης  του 
ηλικιωμένου  πληθυσμού  της  πόλης  με  αυτήν  του  προγράμματος  “Βοήθεια  στο  σπίτι”, 
σχεδιάζει  την  επέκταση  και συμπλήρωσή  του με  το πρόγραμμα  “Σίτιση στο  Σπίτι”.Στόχος 
του προγράμματος αυτού θα είναι η εξασφάλιση, στους υπερήλικες συνδημότες μας που 
πραγματικά το έχουν ανάγκη, συνθηκών πλήρους σίτισης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.   Το 
πρόγραμμα  θα  στηριχθεί  και  θα  υλοποιηθεί  από  την  Ιερά  Μητρόπολη  Δράμας,  την 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, τη ΔΕΚΠΟΤΑ, το Σύλλογο Επισιτιστών Δράμας, το 
Επιμελητήριο  Δράμας,  του  Θεραπευτηρίου  Χρονίων  Παθήσεων  και  ειδικότερα  του 
Τμήματος Αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων, τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας, το Σύλλογο 
Κρεοπωλών  Δράμας,  κ.λ.π.  Την  ίδια  στιγμή,  οι  πληροφορίες  που  θα  συλλέγονται  μέσω 
αυτού του μηχανισμού για την ποιότητα ζωής των υπερηλίκων και μοναχικών συνδημοτών 
μας,οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  μετακινηθούν  ούτε  ακόμα  και  προσωρινά  από  τη  μόνιμη 
στέγη  τους,  θα  βοηθούν  στην  καλύτερη  κάλυψη  και  των  αναγκών  ιατρικής  φροντίδας, 
υποστήριξης και συντροφικότητάς τους.  
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3.3.2ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΔΙΑΡΚΟΥΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΩΝ 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ 

Η  φτώχια,  ακόμα  και  σε  περιόδους  που  η  χώρα  παρουσιάζει  θετικούς  ρυθμούς 
οικονομικής  ανάπτυξης,  πλήττει  ένα  σχεδόν  σταθερό  διαχρονικά  ποσοστό  των 
τοπικώνκοινωνιών. Το ποσοστό αυτό, κατά την περίοδο της έντονης κρίσης την οποία ζούμε 
σήμερα, παρουσιάζεται ιδιαίτερα μεγάλο και μάλιστα τείνει να διογκώνεται με ολοένα και 
διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό. Εκτιμάται ότι κάθε μέρα οκτακόσιοι περίπου Έλληνες χάνουν 
τη δουλειά τους και εισέρχονται στην ανεργία.  

Για ν’αντιμετωπιστεί με επιτυχία μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπως αυτή που 
ζούμε  σήμερα,  είναι  βέβαιο  ότιχρειάζεται  εξαιρετικά  αποτελεσματικά,  απλά,  πρακτικά  
μέτρα. Μέτρα που κατά βάση θα στηρίζονται στο πνεύμα αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των 
ανθρώπων, το οποίο πάντα παρατηρείται μεγεθυμένο σε περιόδους κρίσεων. 

Η  πρώτη  ανάγκηη  οποία  αναμφίβολα  πρέπει  κατά  προτεραιότητα  να 
αντιμετωπισθεί είναι η παντελής εξάλειψη του φαινομένου του υποσιτισμού. Ένας πρώτος 
στόχος που πρέπει και είναι εφικτό να τεθεί από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι 
να  μην  υπάρξει  συμπολίτης  μας  που  να  μην  έχει  πρόσβαση  σε  τουλάχιστον  ένα  πιάτο 
φαγητό σε καθημερινή βάση.  

Η δεύτερη ανάγκη είναι αυτή της στέγασης. Είναι ευτύχημα το ότι στην πόλη μας 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα έντονο πρόβλημα αστέγων συμπολιτών μας, πρέπει ωστόσο να 
προσπαθήσουμε να μην προκύψει αυτό με την πάροδο του χρόνου, ως παρεπόμενο μιας 
καθόλα  απευκταίας,  αλλά  παρόλα  αυτά  εξαιρετικά  πιθανής  κλιμάκωσης  της  οικονομικής 
κρίσης.  

Η τρίτη ανάγκη είναι αυτή της ένδυσης και υπόδησης. Θεωρείται βέβαιο ότι με μία 
ορθολογική  διαχείριση  του  ρουχισμού,  που  αν  και  σε  εξαιρετική  χρηστική  κατάσταση 
διαχρονικά  περισσεύει  από  τα  Δραμινά  νοικοκυριά,  μπορεί  σε  μεγάλο  βαθμό  να  δοθεί 
ικανοποιητική  απάντηση  και  σ’αυτήν  την  αναγκαιότητα.  Τέλος  στο  πλαίσιο  του  Δικτύου 
θαπρέπει να μπορεί να δίνεται εύκολα και άμεσα λύση σε προβλήματα μικρής εμβέλειας 
(μικροβλάβες,  μικροβελτιώσεις,  κ.λ.π.)  που  τυχόν  παρουσιαστούν  σε  σπίτια  απόρων 
οικογενειών.  

Η  με  σταθερό  διαχρονικά  χαρακτήρα  επίλυση  των  παραπάνω  ζητημάτων,  που 
αφορούν  στην  κάλυψη  των  κρίσιμων  αναγκών  των  οικονομικά  ασθενέστερων 
συμπολιτώνμας, αναμένεταινα αντιμετωπισθούν με τα παρακάτω μέτρα: 

3.3.2.1ΣΙΤΙΣΗ ΑΠΟΡΩΝ 

Σήμερα η Ιερά Μητρόπολις Δράμας διοργανώνει καθημερινά συσσίτιο σε περίπου 
150  άπορους  συνδημότες  μας.  Η  προσφορά  αναμφισβήτητα  μεγάλη,  ωστόσο  οι  ανάγκες 
διαρκώς  αυξάνονται  και  ο  χώρος  που  σήμερα  χρησιμοποιείται  δεν  επαρκεί  για  την 
ικανοποίηση  των  αναγκών  αυτών.  Για  το  λόγο  αυτό  αποφασίστηκε  από  την  Ιερά 
Μητρόπολη  Δράμας  η  ανέγερση  κτιρίου  σίτισης  των  απόρων  της  Δράμαςσε  ιδιόκτητο 
οικόπεδο  της  Ιεράς  Μητροπόλεως  που  βρίσκεται  στο  υπ΄  αριθμ.290  Ο.Τ.  του  Δήμου 
Δράμας,  στη συνοικία  της Αγίας  Τριάδας. Ο  νεόδμητος  χώρος προβλέπεται  να μπορεί  να 
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καλύψει  τις  ανάγκες  σίτισης  τουλάχιστον  200  απόρων  συνδημοτών  μας  σε  καθημερινή 
βάση.  

Ο  Δήμος  Δράμας  θα  συμμετέχει  στην  υλοποίηση  του  συγκεκριμένου  έργου 
προσφέροντας  τη  διαχειριστική  του  επάρκεια  στην  ανέγερση  και  παρακολούθηση  της 
υλοποίησής  του,  στο  μέτρο  που  το  συγκεκριμένο  έργο  έχει  ήδη  εγκριθεί  για 
χρηματοδότηση  μέσω  του  Περιφερειακού  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Ανατολικής 
Μακεδονίας  και  Θράκης.  Φορείς  από  το  Δίκτυο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  καθώς  και 
εθελοντές  θα  υποστηρίζουν  στην  πράξη  πλέον  τη  δράση  με  παροχή  τροφίμων  (π.χ. 
σύλλογος κρεοπωλών)και έμπρακτης βοήθειας στην καθημερινή εκτέλεσή της.  

3.3.2.2ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ο  Δήμος  Δράμας  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στη  σύσταση  ενός  “Καταστήματος 
Κοινωνικής  Αλληλεγγύης”.  Μέσω  του  θεσμού  αυτού  θα  προσφέρεται  η  δυνατότητα 
διάθεσης  στους  άπορους  συνδημότες  μαςδιαφόρων  χρήσιμων  καταναλωτικών  αγαθών, 
κατά  βάση  τροφίμων,  ρουχισμού,λοιπών  ειδών  καθημερινής  ανάγκης,  ακόμα  και  μικρής 
εμβέλειας υπηρεσιών από τα μέλη των Επαγγελματικών Συλλόγων που συμμετέχουν στην 
κοινή προσπάθεια και ευγενώς προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του.  

Αναμένεται  να  λειτουργήσει  ως  μία  μορφή  κοινωνικού  παντοπωλείου,  που  θα 
συλλέγει καινούρια αλλά και ελαφρώς χρησιμοποιημένα αγαθά και θα τα ωθεί για τελική 
χρήση  στους  αποδέκτες  εκείνους  που  πραγματικά  τα  έχουν  περισσότερο  ανάγκη.  Στο 
πλαίσιο  αυτού  του  θεσμού  θα  υπάρξει  προσπάθεια  ευαισθητοποίησης  και  έμπρακτης 
συμμετοχής του συνόλου της Δραμινής κοινωνίαςκαι γι’αυτό το λόγο διαθέτει ως δράση 
κομβικό χαρακτήρα στο συνολικό εγχείρημα. 

Το  Κοινωνικό  Παντοπωλείοβρίσκεται  πολύ  κοντά  στην  έναρξη  της  πλήρους 
λειτουργίας του. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες διαμόρφωσης του ιδιόκτητου κτιρίου 
στην περιοχή του πρώην Παγοποιείου Δράμας, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προμηθείας 
των  πρώτων  αναγκαίων  τροφίμων  από  το  Δήμο,  έχει  διασφαλιστεί  από  τον  Εμπορικό 
Σύλλογο Δράμας η πρώτη ποσότητα ρουχισμού που θα διατεθεί στους απόρους συμπολίτες 
μας και έχει ήδη συγκροτηθεί η επιτροπή διαχείρισης της συνολικής προσπάθειας που θα 
διασφαλίσει τη διαρκή και χωρίς προβλήματα καθημερινή λειτουργία του.  

3.3.2.3ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

              Ηδημιουργία  ενός  Κέντρου  Υποστήριξης  Ευπαθών  Κοινωνικών  Ομάδων,που  θα 
λειτουργεί  στο πλαίσιο  της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας και θα συνεργάζεται 
με εξειδικευμένους φορείς και επιστήμονες αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας . Στον 
όρο  ευπαθείς  κοινωνικές  ομάδες  συμπεριλαμβάνονται  τα  θύματαπάσης  μορφής 
ενδοοικογενειακής  βίας,  οι  ανήλικοι  παραβάτες,  τα  άτομα  που  είναι  χρόνια  εξαρτημένα 
από  ναρκωτικά,  αλκοόλ,  τζόγο,  ακόμα  και  από  το  διαδίκτυο.  Φορείς  (π.χ.  Οργανισμοί 
καταπολέμησης των ναρκωτικών), αλλά και σύλλογοι που διαθέτουν ανάλογη εμπειρία και 
υποδομές  (π.χ.    Ένωση  Κυριών  Δράμας),  καθώς  και  κατάλληλοι  ανά  περίπτωση 
επαγγελματίες ψυχολόγοι και ψυχίατροι θα συστρατευθούν στην κάλυψη των αναγκών των 
πραγματικών περιστατικών που θα προκύπτουν κατά την πορεία.  
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3.3.2.4ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ 

Πρόθεση  του  Δήμου  Δράμαςείναι  η  ακόμη  μεγαλύτερη  αύξηση  των  ήδη 
πολλαπλασιασμένων σε σχέση με το παρελθόν πόρων, για δράσεις οικονομικής ενίσχυσης 
των απόρων συνδημοτών μας(έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, μειώσεις τελών κλπ) .  

Εξετάζεται  το  ενδεχόμενο  δημιουργίας  ειδικού  λογαριασμού,  στον  οποίο  θα 
κατατίθενται  χρήματα  είτε  από  ιδιώτες,  είτε  από  φορείς,  είτε  από  εκδηλώσεις  (π.χ. 
τηλεμαραθώνιοι), θα ελέγχεται από το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και που θα έχει ως 
μοναδικό σκοπό την οικονομική ενίσχυση των περιπτώσεων εκείνων που χρήζουν άμεσης 
υποστήριξης.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε φορέας που συμμετέχει στο Δίκτυο θα μπορεί να 
συνεχίσει  να  παράγει  το  φιλανθρωπικό  του  έργο,  έχοντας  πλέον  στη  διάθεσή  του 
τησημαντική  δυνατότητα  να  εκφραστείεναλλακτικά  και  μέσα  από  τα  νέα  εργαλεία  που 
διαμορφώνει η κοινή στόχευση και η κοινή προσπάθεια.  

Έτσι, θα μπορεί να μεγιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα, μιας και κανένας δεν θα 
είναι πλέον μόνος του. 

3.3.2.5ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ  

  Ένας  άλλος  θεσμός  Κοινωνικής  Αλληλεγγύηςμε  οικολογικό  προσανατολισμό  και 
χαρακτήραείναι  οι  “Κοινωνικοί  Λαχανόκηποι”.  Αγροτικές  εκτάσεις  παραχωρούνται  κατά 
χρήση,  κατόπινκατάλληλης  χωροταξικής  διαρρύθμισης,  σε  μέλη  ευπαθών  κοινωνικών 
ομάδων. Στόχος η εκ μέρους τους συστηματική καλλιέργεια διαφόρων προϊόντωνμε σκοπό 
τόσο  την  ποιοτική,  όσο  και  την  ποσοτική  ενίσχυση  του  οικογενειακού  τους  τραπεζιού  με 
φρέσκα, ντόπια λαχανικά. Την ίδια στιγμή η δημιουργική, σε καθημερινή βάση απασχόληση 
των ανθρώπων αυτών με τη γη αυξάνει την ποιότητα της ίδιας της διαβίωσής τους.   

  Η  Οικολογική  Κίνηση  Δράμας,  παραχώρησε  στο  Δήμο  Δράμας  έκταση  που  της 
ανήκει  και  η  οποία  βρίσκεται  στην  περιοχή  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Μικροχωρίου,  με 
αποκλειστικό  στόχο  την  ανάπτυξη  εκεί «Κοινωνικών Λαχανόκηπων».  Ο  θεσμός  ήδη  έχει 
ξεκινήσει  να  εφαρμόζεται  με  επιτυχία  στην  περιοχή  μας  με  πρωτοβουλία  της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

  Το μέτρο είναι αποτελεσματικό και χωρίς ίχνος αμφιβολίας απόλυτα συμβατό με το 
συνολικό πνεύμα που διαπνέει  τις  δραστηριότητες  του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Το  όποιο  περίσσεμα  δημιουργείται  από  την  αγροτική  λειτουργία  μπορεί  να  διοχετεύεται 
είτε στην ενίσχυση του προγράμματος σίτισης των απόρων της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, 
είτε στο Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου μας. 

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όλα  όσα  περιγράφονται  παραπάνωσυνιστούν  τη  Κοινωνική  Χάρτα  του  Δήμου 
Δράμας. Ένα “φιλόδοξο”σχέδιο παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο της 
Δράμας.  Τα  μέτρα που συμπεριλαμβάνονται  σ’αυτήν μπορεί  να μην  είναι  πρωτότυπα ως 
προς την αρχική σύλληψη ή την εκτέλεσή τους, είναι όμως απολύτως ικανά να βοηθήσουν 
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στην  υποστήριξη  της  κοινωνικής  συνοχής,  καθώς  και  στην  άμβλυνση  των  αρνητικών 
συναισθημάτων  που  επιφέρει  στον  άνθρωπο  η  φτώχια,  η  ανέχεια  και  η  δυστυχία  που 
ολοένα και περισσότερο, δίχως αμφιβολία, περισσεύουν γύρω μας.  

Εκείνο που είναι ωστόσο εξαιρετικά ελπιδοφόρο και σίγουρα όχι κοινότυπο είναι το 
γεγονός ότι το σχέδιο αυτό υποστηρίζεταιέμπρακτα όχι μόνο από ένα φορέα, αλλά από ένα 
ευρύ  σύνολοΦορέων,  Επιχειρήσεων,  Δημόσιων  και  μη  Οργανισμών  καιΕπαγγελματιών, 
πρόθυμων  να  συμβάλλουν  με  τη  διάθεση,  την  τεχνογνωσία,  την  ανθρωπιά,  και  την 
εμπειρία τους στη σταθερή διαχρονικά υποστήριξή του.  

Όχι μόνο τα στελέχη των φορέων που συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια, αλλά 
και οι πολυάριθμοι εθελοντές που ήδη ενστερνίστηκαν τη φιλοσοφία της και ασπάστηκαν 
τις στοχεύσεις της, με την αγάπη και την ανιδιοτέλεια που τους χαρακτηρίζει, συνιστούν μια 
ασφαλή βάση επιτυχίας του συνολικού εγχειρήματος. Ο εθελοντισμόςείχε από πολύ παλιά 
μεγάλη παράδοση στο Δήμο μας και θα ήταν αδύνατο, σ’αυτήν την εξαιρετικής σημασίας 
κοινωνική  προσπάθεια,  να  μην  αποτελέσει  έναν  από  τους  σημαντικότερους  και 
ασφαλέστερους πυλώνες της.  

Όλοι  όσοι  συμμετέχουν  ενεργά  στο  Δίκτυο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης 
δεσμεύονται,ως  φορείς  και  ως  πρόσωπα,ότι  θα  προσπαθήσουν  να  καλύψουν  με 
συγκεκριμένα έργα, μέτρα και δράσεις διαρκούς χαρακτήρα  το σύνολο  των παραπάνω 
εντοπισμένων αναγκών, ο καθένας βέβαια ανάλογα με αυτό που δύναται να προσφέρει 
στην κοινή προσπάθεια.Η δέσμευσή τους αυτή πιστοποιείται από την υπογραφή τους στο 
Τοπικό Σύμφωνο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Κατά  τη  φάση  υλοποίησης  του  σχεδίου  το  Δίκτυο  φιλοδοξεί  να  μετατραπεί 
σταδιακά  σε  θεσμό  διαρκούς  χαρακτήρα  για  το  Δήμο  της  Δράμας,  αποκτώντας  κοινά 
όργανα και σταθερούς μηχανισμούς συντονισμού των δραστηριοτήτων του.  Ταυτόχρονα το 
ίδιο  το  Δίκτυο  ως  θεσμός  πλέον  στο  Δήμο  μας,  παραμένει  διαχρονικά  ανοικτό  στην 
ενδεχόμενη  τροποποίηση,  επαύξηση,  αλλά  και  περαιτέρω  ενίσχυση  των  συγκεκριμένων 
μέτρων πουαναλύθηκαν ανωτέρω και τα οποία αποτελούν απλά τη βάση της λειτουργικής 
του εκκίνησης.   


