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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1. Οργάνωςθ και τρόποσ Κινθτοποίθςθσ των Οργανϊςεων Εταίρων – Διαςφάλιςθ τθσ 

κακολικότθτασ και αντιπροςωπευτικότθτασ των Εταίρων τθσ υπό ςυγκρότθςθ Κοινωνικισ 

Σφμπραξθσ. 

2. Συλλογικι Άποψθ των Φορζων – Εταίρων για τθ μορφι και τθν οργάνωςθ των Κοινωνικϊν 

Συμπράξεων του ΤΕΒΑ. 

3. Συλλογικι Άποψθ των Φορζων – Εταίρων για τθν λειτουργία των Κοινωνικϊν Συμπράξεων του 

ΤΕΒΑ. 

4. Συνοπτικι Ζκκεςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ. 

5. Αποτελζςματα τθσ Διαβοφλευςθσ: Καταγραφι των Φορζων-Εταίρων που ζχουν εκδθλϊςει 

ςυμμετοχι για τθν ςυγκρότθςθ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ. 

 

 
,πρόταςθ καταρχιν επιλογισ Οργάνωςθσ Εταίρου τθσ Σφμπραξθσ που κα αναλάβει 
λειτουργίεσ Επικεφαλισ.  
 
- επικαιροποιθμζνεσ απόψεισ και προτάςεισ ςε ςχζςθ με εκείνεσ που υποβλικθκαν κατά το 
1ο Στάδιο τθσ διαβοφλευςθσ  
 
- ηθτιματα διαχείριςθσ, προςκλιςεων, προμθκειϊν, διανομισ, ταυτοποίθςθσ των 
ωφελουμζνων  
 
- ςυνοπτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ 
Ενότθτασ ωσ προσ τισ διακζςιμεσ δομζσ, επίπεδο και ανάγκεσ ςτελζχωςθσ κ.λπ.  
 
- αποτφπωςθ ιδιαιτεροτιτων του δικτφου διανομισ υλικισ βοικειασ και ςχζδιο 
αντιμετϊπιςθσ πικανϊν προβλθμάτων  
 
- διάγνωςθ αναγκϊν και κακολικότθτα κάλυψθσ τουσ ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ} 
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1. Οργάνωςθ και τρόποσ Κινθτοποίθςθσ των Οργανϊςεων Εταίρων – 
Διαςφάλιςθ τθσ κακολικότθτασ και αντιπροςωπευτικότθτασ των Εταίρων 
τθσ υπό ςυγκρότθςθ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ: 
 
ΕΡΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΟΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ ΡΟΣΕΛΚΥΣΘΣ ΟΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΩΝ 
- Ανάρτθςθ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
- Καταχωριςεισ ςτον ζντυπο τφπο, ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ςε τοπικό ραδιόφωνο και τοπικι 
τθλεόραςθ. 
- Ανάρτθςθ πρόςκλθςθσ ςτουσ πίνακεσ ανακοινϊςεων κοινοτικϊν καταςτθμάτων  
- Επιτόπιεσ ςυναντιςεισ ςτισ ζδρεσ των φορζων 

 ανταλλαγι αλλθλογραφίασ με υποψιφιουσ εταίρουσ 

 ανάρτθςθ ςε ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ  

 ειςθγιςεισ ςε ςυλλογικά όργανα (Δθμοτικά Συμβοφλια, Διοικθτικά Συμβοφλια) 

 θμερίδα με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ των εταίρων και τθ διαμόρφωςθ του τελικοφ 
ςκεπτικοφ τθσ ςφμπραξθσ 

 ςυμμετοχι ςε ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ Ρεριφερειακοφ χαρακτιρα και δικτφωςθ με 
αρμόδιουσ φορείσ περιφζρειασ αλλά και με άλλουσ επικεφαλισ Διμουσ Συμπράξεων. 

 Αποςτολι προςκλιςεων και διευκρινιςτικϊν  πλθροφοριϊν χριςιμων για τθν εςωτερικι 
διαβοφλευςθ των εταίρων προκειμζνου να προετοιμαςκοφν κατάλλθλα για τθν ςυμμετοχι 
τουσ  

 Διαμόρφωςθ εντφπων και υποδειγματικϊν  εγγράφων ςυμμετοχισ ςτθν ςφμπραξθ, 
ςφναψθσ εταιρικοφ ςχιματοσ ,δζςμευςθσ και εκπροςϊπθςθσ των εταίρων 

 Σφγκλιςθ ςυςκζψεων με εταίρουσ ςφμπραξθσ για τθν διαμόρφωςθ των κζςεων και των 
προτάςεων τθσ ςφμπραξθσ  

 Τελικι ςφςκεψθ εταίρων ςφμπραξθσ για τθν  διαμόρφωςθ εταιρικοφ ςυμβολαίου και 
διαδικαςίεσ υπογραφισ του από όλα τα μζλθ  εταίρουσ τθσ ςφμπραξθσ . 
 

 
 
ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  
- ενδοχπθρεςιακζσ ςυςκζψεισ για τθν ενθμζρωςθ και το ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν 
εντόσ του Διμου  
-κατ ιδίαν ενθμζρωςθ των τοπικϊν πολιτικϊν παραγόντων  
- ενθμζρωςθ του ςυνόλου των μελϊν του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου 
- ενθμζρωςθ ειδικϊν επιςτθμόνων με ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ και τθν άμεςθ εμπλοκι τουσ ςτθν 
ςυλλογι ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ πρόταςθσ και διαμόρφωςθσ δικτφου ςυνεργαςίασ 
- ςυνεργαςία με ςτελζχθ υλοποίθςθσ προγράμματοσ εταίρων με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ κοινισ 
μεκοδολογίασ καταγραφισ αναγκϊν, τεκμθρίωςθσ και προςδιοριςμοφ ομάδασ ςτόχου. 
 
Βλζπε Παράρτημα 1,2 
 
 
 
 
 
 
 



Δήμοσ Ορεςτιάδασ - Τεύχοσ Πεπραγμένων Διαβούλευςησ  ΤΕΒΑ 

  4 

 

2. Συλλογικι Άποψθ των Φορζων – Εταίρων για τθ μορφι και τθν οργάνωςθ 
των Κοινωνικϊν Συμπράξεων του ΤΕΒΑ.  
 

Μετά από διαβοφλευςθ τόςο ςε τοπικό επίπεδο εταίρων αλλά και ςε περιφερειακό μεταξφ 
των ςυμπράξεων διατυπϊκθκε θ άποψθ και ςυμφωνικθκε ότι είναι προτιμότερο και εφικτό οι 
δυνθτικά ωφελοφμενοι να ταυτοποιθκοφν με κοινά εργαλεία ταυτοποίθςθσ αποδεκτά από το 
ςφνολο των εταίρων  όπωσ : 

-Φψοσ  οικογενειακοφ ειςοδιματοσ  και περιουςιακϊν ςτοιχείων όπωσ αυτά προκφπτουν 
από τα τα επίςθμα φορολογικά τουσ ςτοιχεία 

Συνυπολογιςμό των επιπρόςκετων κοινωνικοοικονομικϊν βαρϊν τθσ οικογζνειασ όπωσ 
αυτά προκφπτουν από τθν οικογενειακι  κατάςταςθ, τθν εργαςιακι κατάςταςθ, τθν υγεία  των 
μελϊν  τθσ οικογζνειασ (πολφτεκνεσ, μονογονεικζσ με ΑΜΕΑ μζλοσ  οικογζνειεσ  ,πολλαπλι και 
μακροχρόνια ανεργία μελϊν οικογζνειασ , οικογζνειεσ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ  ανάγκθσ.  

-Διενζργεια Κοινωνικϊν ερευνϊν κατά περίπτωςθ κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ από κοινωνικοφσ λειτουργοφσ προκειμζνου να εντοπιςκοφν και καλυφκοφν ιδιαίτερεσ 
περιπτϊςεισ . 

 
Για τον εντοπιςμό και ταυτοποίθςθ των ωφελουμζνων του προγράμματοσ επιςιτιςτικισ 

βοικειασ κα χρθςιμοποιθκοφν τα αρχεία ωφελουμζνων των φορζων εταίρων τθσ ςφμπραξθσ. 
Αναλυτικά: 

  Τα μθτρϊα ωφελουμζνων του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου Διμου Ορεςτιάδασ και Ιεράσ 
Μθτροπόλεωσ, Διδυμοτείχου και Ορεςτιάδασ, τα μθτρϊα του προγράμματοσ ςίτιςθσ Διμων 
Ορεςτιάδασ και Διδυμοτείχου, τουσ ωφελοφμενουσ των ςυςςιτίων τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ, 
Διδυμοτείχου και Ορεςτιάδασ, τα αρχεία των τμθμάτων Ρρόνοιασ Ορεςτιάδασ και Διδυμοτείχου 
που αφοροφν τουσ δικαιοφχουσ των πιςτοποιθτικϊν οικονομικισ αδυναμίασ (Βιβλιάριο 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ αναςφαλίςτων), πιςτοποιθτικϊν Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Στεγαςτικισ ςυνδρομισ, Επιδόματοσ Απροςτάτευτων τζκνων των ωφελουμζνων του Κοινωνικοφ 
Ιατρείου και Κοινωνικοφ Φαρμακείου τθσ  Ιεράσ Μθτροπόλεωσ  Διδυμοτείχου και Ορεςτιάδασ 
κακϊσ επίςθσ και τα μθτρϊα ωφελουμζνων των Συλλόγων ΑΜΕΑ  και Ρολυτζκνων κατ οίκον τθσ 
περιοχισ εμβζλειασ τθσ ςφμπραξθσ (Ορεςτιάδα-Διδυμότειχο). Ρρόςκετα ςτοιχεία μποροφν να 
αντλθκοφν και από τα μθτρϊα ανζργων του ΟΑΕΔ τθσ ίδιασ περιοχισ. 
Επίςθσ αξιόπιςτθ βάςθ ταυτοποίθςθσ μποροφν να αποτελζςουν τα κριτιρια χοριγθςθσ του 
ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ. 

 Πλα τα παραπάνω προγράμματα αφοροφν νοικοκυριά με μθδενικό ι ελάχιςτο ειςόδθμα, 
με ανεργία και των δφο ςυηφγων, οικογζνειεσ με ζνα γονζα, με τρία ι και περιςςότερα τζκνα, με 
μζλθ ΑΜΕΑ και χαμθλό ειςόδθμα.  

Επιπλζον κα χρθςιμοποιθκοφν και τα αρχεία καταγραφισ ειδικϊν περιπτϊςεων 
οικογενειϊν που βρίςκονται ςε κρίςθ και ζχουν ταυτοποιθκεί μζςα από κοινωνικζσ ζρευνεσ 
ςυνκθκϊν διαβίωςθσ που διενζργθςαν οι φορείσ με ίδια μζςα.  

Από τισ πρϊτεσ εκτιμιςεισ και τα διακζςιμα ςτοιχεία των εταίρων τθσ ςφμπραξθσ, οι 
δυνθτικά ωφελοφμενοι κατά Διμο, υπολογίηονται: 

 για το Διμο Ορεςτιάδασ ςτα 3.500 άτομα, (όπωσ προκφπτει από τα 
προγράμματα που εφαρμόηονται από το Κ.Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Ο., το Τμιμα 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ του Κεντρικοφ Διμου, τθσ Ι. Μ. Ορεςτιάδασ, 
Σφλλογο Ρολυτζκνων. Επιςθμαίνουμε  ότι ςτον αρικμό αυτό ζχει 
προςτεκεί ζνα ποςοςτό 10% επιπλζον ωσ πρόβλεψθ τθσ αφξθςθσ των 
νοικοκυριϊν ςε φτϊχεια κακϊσ αυτι θ τάςθ προκφπτει από τα μθτρϊα 
ωφελουμζνων των επιμζρουσ υφιςτάμενων προγραμμάτων ςτιριξθσ. 
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 για το Διμο Διδυμοτείχου ςτα 3.000 άτομα όπωσ προκφπτει από το 
ςφνολο των φορζων εταίρων περιοχι ευκφνθσ Διμου Διδυμοτείχου με τθν 
ανάλογθ προςαφξθςθ πρόβλεψθσ αφξθςθσ των φτωχϊν νοικοκυριϊν. 

-Οφείλουμε να επιςθμάνουμε τισ διπλοεγγραφζσ οικογενειϊν ι ατόμων ςε επιμζρουσ αρχεία 
ωφελουμζνων   των φορζων εταίρων τα οποία «νοκεφουν»  ςε ςθμαντικό βακμό  τον ακριβι  
αρικμθτικό προςδιοριςμό  των εν δυνάμει ωφελουμζνων .  
 -Κοινόσ τόποσ που αναδείχκθκε ςτθν τελικι διαβοφλευςθ των εταίρων τθσ ςφμπραξθσ είναι θ 
ανάγκθ καταγραφισ ενιαίου μθτρϊου ενδεϊν που κα είναι διακζςιμο για παράλλθλθ διαχείριςθ 
από τουσ φορείσ (με τισ αναγκαίεσ δεςμεφςεισ  ϊςτε να προςτατεφεται θ αςφάλεια των 
προςωπικϊν δεδομζνων) ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ ςφμπραξθσ, που κα επιτρζψει τόςο κατά τθ 
διάρκεια όςο και ςτο μζλλον τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων αλλά και 
τθν πλθρζςτερθ και ςυντονιςμζνθ αντιμετϊπιςθ  των αναγκϊν των ενδεϊν. 

Οι εταίροι ζχουν αποδεδειγμζνθ δράςθ, εμπειρία και αξιοπιςτία ςτθν ζγκυρθ καταγραφι 
τθσ φτϊχειασ και εργαλεία, τα οποία είναι κοινϊσ αποδεκτά και ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα από το 
ςφνολο των φορζων, που αςχολοφνται με τθν υποςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων. 

Επίςθσ, ζχουν διαμορφϊςει ςυςτιματα προςζγγιςθσ, ενθμζρωςθσ καταγραφισ και 
παρακολοφκθςθσ των ωφελουμζνων που εγγυϊνται τον κατά το δυνατό πλθρζςτερο 
προςδιοριςμό και κάλυψθ τθσ ομάδασ ςτόχου  με ςαφι κριτιρια. 
Διακζτουν ςε ικανοποιθτικό βακμό τεχνολογία υποςτιριξθσ, όπωσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, 
ςφνδεςθ ςτο Internet, θλεκτρονικά αρχεία, διαςφνδεςθ με θλεκτρονικά αρχεία καταγραφισ και 
παρακολοφκθςθσ ωφελουμζνων, τα οποία κα διαςφαλίςουν τον καλό ζλεγχο των λοιπϊν πόρων 
και βοθκθμάτων, που τυγχάνουν οι μελλοντικοί ωφελοφμενοι αλλά και τθν διαςφνδεςθ και 
ςυμπλθρωματικότθτα των ςυςτθμάτων υποςτιριξθσ προσ όφελόσ τουσ. 

Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν είναι πιςτοποιθμζνοι και κακ’ φλθ αρμόδιοι φορείσ για τθν 
κοινωνικοοικονομικι ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων και ζχουν υλοποιιςει και υλοποιοφν δράςεισ 
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ υπζρ τθσ ομάδασ ςτόχου. Ενδεικτικά αναφζρονται τα τμιματα πρόνοιασ 
των Διμων, οι Σφλλογοι ΑΜΕΑ, τα προγράμματα Βοικειασ θλικιωμζνων, θ Ιερά Μθτρόπολισ κ.λ.π.. 
Θ ςυχνι ςχεδόν κακθμερινι επαφι τουσ, με τουσ εξυπθρετοφμενουσ ςτον τόπο που διαβιοφν τουσ 
επιτρζπει να γνωρίηουν, να παρακολουκοφν και να επικαιροποιοφν ςυνεχϊσ τισ βάςεισ δεδομζνων 
και τα αρχεία τουσ. 

Σχετικά με το κζμα τθσ επιλογισ τρόπου εξαςφάλιςθσ των απαιτοφμενων προμθκειϊν 
διαμορφϊκθκε θ άποψθ ότι ςυντρζχουν πολλοί λόγοι για διενζργεια αποκεντρωμζνων 
προμθκειϊν, δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ χιλιομετρικισ απόςταςθσ από τθν πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, 
όπου κα γίνουν οι κεντρικζσ προμικειεσ, αλλά και τθσ μεγάλθσ ςυγκριτικά ζκταςθσ του οδικοφ 
δικτφου εντόσ του πεδίου αναφοράσ τθσ ςφμπραξθσ, ταυτόχρονα με τθν φπαρξθ πολλϊν μικρϊν 
απομακρυςμζνων παραμεκόριων κοινοτιτων εντόσ αυτοφ, πράγμα που κα διευρφνει το χρόνο και 
κα δυςχεράνει τισ διαδικαςίεσ αποκικευςθσ και διανομισ των τροφίμων. 
Επιπλζον θ περιοχι μασ είναι ιδιαίτερα εφφορθ, κατεξοχιν γεωργικι και κα ιταν ευχισ ζργο να 
υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο διάκεςθσ φρζςκων τροφίμων μεγάλθσ κρεπτικισ αξίασ επιτόπια. Το 
γεγονόσ αυτό κα αποβεί τονωτικό και υποςτθρικτικό για τθν οικονομία τθσ περιοχισ. Επιπλζον για 
λόγουσ Εκνικισ ςκοπιμότθτασ πρζπει να αξιοποιείται κάκε ευκαιρία υποςτιριξθσ τθσ τοπικισ 
οικονομίασ, που αποτρζπει τθν μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ προσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα και τθν 
απογφμνωςθ τθσ υπαίκρου, κακϊσ όλθ θ περιοχι που ςυμπεριλαμβάνει το ςχζδιο τθσ εν λόγω 
ςφμπραξθσ είναι παραμεκόρια. Επιπλζον, ο επικεφαλισ Διμοσ Ορεςτιάδασ διακζτει τθν 
διαχειριςτικι επάρκεια που απαιτείται κακϊσ και τθν τεχνογνωςία διαχείριςθσ προμθκειϊν 
αυτισ τθσ κλίμακασ και μπορεί να εφαρμόςει τα αναγκαία ςυςτιματα λογιςτικισ 
παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των προμθκειϊν. 

Αναφερόμενοι ςτο είδοσ και το πλικοσ των αναγκϊν που κα επιδιωχκεί θ κάλυψι τουσ 
δια μζςου του προγράμματοσ επιςιτιςτικισ βοικειασ, είναι αναγκαίο να επιςθμανκεί ότι ςτθν 
περιοχι εμβζλειασ τθσ ςφμπραξθσ που αφορά ςτουσ Διμουσ Ορεςτιάδασ και Διδυμοτείχου, 
κατοικοφν πλθκυςμοί με ιδιαίτερα αυξθμζνεσ ανάγκεσ κοινωνικοοικονομικισ ςτιριξθσ όπωσ οι 
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ROM και οι παλιννοςτοφντεσ από τθν πρϊθν ΕΣΣΔ. Οι πλθκυςμοί αυτοί κατοικοφν ςε 
ςυγκεκριμζνουσ και διακριτοφσ κφλακεσ εντόσ των ορίων των δφο Διμων, γεγονόσ που ϊκθςε τισ 
πολιτικζσ θγεςίεσ τουσ ςτθν διεκδίκθςθ, οργάνωςθ και λειτουργία προγραμμάτων ςτιριξθσ, ςτα 
οποία ζχει αποκτθκεί ςθμαντικι εμπειρία υλοποίθςθσ δράςεων και προγραμμάτων ςτιριξθσ. 
Ενδεικτικά αναφζρονται τα προγράμματα Βοικεια ςτο Σπίτι, Σίτιςθσ θλικιωμζνων και ευπακϊν 
ομάδων, κζντρα ςτιριξθσ ΟΜΑ & ευπακϊν ομάδων (πρϊθν ΙΑΚ), ςτζγαςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ 
παλιννοςτοφντων, κακϊσ και θ λειτουργία οργανωμζνων τμθμάτων κοινωνικισ πολιτικισ εντόσ των 
Διμων.  

Ραρόλο που υπθρετεί ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ειδικϊν επιςτθμόνων (ΡΕ Ψυχολόγοι, ΤΕ 
Κοινωνικοί λειτουργοί, νοςθλευτζσ οικιακοί βοθκοί, ΔΕ Διοικθτικοί κ.α.), οι οποίοι παρζχουν τισ 
απαραίτθτεσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ των 
ωφελουμζνων  κεωροφμε πωσ θ ςυμμετοχι των εταίρων μασ  ςτο παρόν πρόγραμμα δράςθσ κα 
αυξιςει τισ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ τουσ  και κα απαιτθκοφν επιπλζον άτομα, ειδικότθτεσ, που κα 
διευκολφνουν ςτθν υλοποίθςθ του.  

Η υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτελζχωςθσ για το Διμο Ορεςτιάδασ ςτο ςφνολο των εταίρων με 
εξειδικευμζνο προςωπικό που παρζχει τόςο τισ διοικθτικζσ όςο και τισ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ 
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ζχει ωσ εξισ:  

 11 άτομα (μάγειροι, βοθκοί μαγείρων, κακαρίςτριεσ) που αςχολοφνται με τθ ςίτιςθ. 

 7 άτομα απαςχολοφνται ωσ οδθγοί για τθ διανομι των ςιςιτίων, πολλοί εξ αυτϊν ζχουν και 
άλλα ςυμπλθρωματικά κακικοντα. 

   5 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 ψυχολόγοι, 1 εκπαιδευτικό, 5 νοςοκόμεσ, 1 γιατρόσ μερικισ 
απαςχόλθςθσ, 1 βοθκόσ φαρμακείου μερικισ απαςχόλθςθσ, 4 οικιακοί βοθκοί  και ζνασ 
διαμεςολαβθτισ που αςχολοφνται με τθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν 
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.  

 7 διοικθτικοί που αςχολοφνται με τθν διοικθτικι υποςτιριξθ του ςυνόλου των 
εφαρμοηόμενων πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ ευπακϊν ομάδων. 

 Εκελοντζσ 5-10 άτομα ανά φορζα που αςχολοφνται ενεργά με τισ πολιτικζσ διανομισ 
βοικειασ και ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν τθσ ομάδασ ςτόχου. 

 
Για το Διμο Διδυμοτείχου θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτελζχωςθσ ζχει ωσ εξισ: 

 2 μάγειροι, 3 άτομα γενικϊν κακθκόντων και 1 μία οικογενειακι βοθκό ωσ διανομζασ, που 
αςχολοφνται με τθ ςίτιςθ. 

 3 άτομα απαςχολοφνται ωσ οδθγοί για τθ διανομι των ςιςιτίων. 

   4 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 1 ψυχολόγοσ, 3 νοςοκόμεσ, 1 γιατρόσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ,  
μία διαμεςολαβιτρια, 1 φυςιοκεραπεφτρια,  1 οικιακι βοθκόσ και μία εκπαιδευτικόσ. που 
αςχολοφνται με τθν παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και 
παροχι υπθρεςιϊν υγείασ ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.  

 Επιπλζον για τθ διανομι των αδιάκετων τροφίμων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ διακζτει 
ςφςτθμα διανομισ ςτο οποίο απαςχολοφνται μεταξφ άλλων κακθκόντων τουσ 2 Γεωπόνοι 
για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ, 3 οδθγοί και 6 εργάτεσ για τθ διανομι. 

 4 διοικθτικοί που αςχολοφνται με τθν διοικθτικι υποςτιριξθ του ςυνόλου των 
εφαρμοηόμενων πολιτικϊν κοινωνικισ προςταςίασ ευπακϊν ομάδων. 

 Εκελοντζσ 5-10 άτομα ανά φορζα που αςχολοφνται ενεργά με τισ πολιτικζσ διανομισ 
βοικειασ και ςυνοδευτικϊν υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν τθσ ομάδασ ςτόχου. 

 

 
Συγκεκριμζνα, με το παρόν πρόγραμμα δράςθσ, αναμζνεται ςθμαντικι αφξθςθ του 

πλικουσ των ωφελοφμενων και κακϊσ δίνεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ περαιτζρω αναγκϊν, 
κεωροφμε ότι ςε επίπεδο ςτελζχωςθσ κα χρειαςτεί να απαςχολθκοφν επιπλζον ςτελζχθ. 
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Πςον αφορά τθν οργανωτικι επάρκεια των ςυςτθμάτων αποκικευςθσ-διανομισ, 
υπάρχει βαςικι υποδομι  είναι όμωσ περιοριςμζνθ  κατά φορζα  εταίρο και οι εταίροι 
παρουςιάηουν ανομοιομορφία ωσ προσ τθν επάρκεια  των ςυςτθμάτων διακίνθςθσ  των αγακϊν 
επιςιτιςτικισ βοικειασ, τόςο ςε αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, όςο και ςτα μζςα μεταφοράσ που ιδθ 
χρθςιμοποιοφνται κακϊσ οι μζχρι τϊρα διακινοφμενεσ ποςότθτεσ και είδθ αγακϊν ιταν κατά πολφ 
μικρότερεσ. Είναι προφανζσ ότι κα δθμιουργθκοφν επιπλζον ανάγκεσ, που μποροφν να καλυφκοφν 
με μιςκϊςεισ χϊρων και οχθμάτων ι ςυμβάςεισ μεταφοράσ ςχετικά περιοριςμζνου κόςτουσ, ακόμθ 
και μζςα μαηικισ μεταφοράσ όπωσ ΚΤΕΛ, που φτάνουν και ςτο πλζον απόμακρο ςθμείο τθσ χωρικισ 
εμβζλειασ του Διμου μασ ςε τακτικι βάςθ. 

 Επιπλζον ςθμαντικό εργαλείο που κα αναδειχκεί μζςα από τθ λειτουργία τθσ ςφμπραξθσ 
είναι θ ςυμπλθρωματικότθτα των ςυςτθμάτων  κακϊσ κατά τθν λεπτομερι παρουςίαςι τουσ 
αναδείχκθκε ότι κάποιοι από αυτοφσ διακζτουν ευχζρεια ςε ζνα επίπεδο π.χ. Αποκθκευτικοί χϊροι, 
ενϊ υςτεροφν ςε κάποιο άλλο π.χ. Μζςο μεταφοράσ. Ριςτεφουμε πωσ θ ςφμπραξθ κα εξεφρει 
ςυνεργατικοφσ τρόπουσ τθσ κατά το δυνατόν καλφτερθσ αξιοποίθςθσ των υπαρχόντων επιμζρουσ 
πόρων ανκρωπίνων ι υλικϊν προσ όφελοσ των ωφελουμζνων.   

Συνολικά καταγράφθκαν για τον Διμο Ορεςτιάδασ αρκετζσ υποδομζσ αποκικευςθσ 
τροφίμων οι οποίεσ όμωσ δεν διακζτουν ςυςτιματα ψφξθσ, όπου κα χρειαςτοφν ενίςχυςθ ς' αυτόν 
τον τομζα. Οι πιο αξιόλογοι αποκθκευτικοί χϊροι ανικουν ςτο Σφλλογο Ρολυτζκνων και αποτελοφν 
διάκεςθ περιουςιακοφ ςτοιχείου μζλουσ του Δ.Σ. Επίςθσ καταγράφθκαν αρκετοί χϊροι που κα 
μποροφςαν να λειτουργιςουν ωσ τραπεηαρίεσ για μαηικι ςίτιςθ με ελάχιςτεσ τροποποιιςεισ, 
όπωσ  ςτα 14 ΚΑΡΗ του Διμου και ςτισ ειδικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Μθτρόπολθσ. Σχετικά με τα 
αυτοκίνθτα που μποροφν να υποςτθρίξουν το ςφςτθμα διανομισ ανζρχονται ςε 7 τον αρικμό τα 
οποία ανικουν ςτο ΚΚΡΑΑΔΟ και για τα οποία ςθμειϊκθκε θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ. Δζον να 
επιςθμανκεί ότι το ΚΤΕΛ Ζβρου μπορεί να υποςτθρίξει μεταφορζσ τόςο κεντρικϊν προμθκειϊν 
όςο και τοπικϊν, υπό τθ μορφι ζτοιμων γευμάτων με ζνα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα 
δρομολογίων εντόσ του Νομοφ αλλά και μεταξφ Θεςςαλονίκθσ –  Ορεςτιάδασ αλλά και Ακινασ –  
Ορεςτιάδασ με τθν υπογραφι ενόσ ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ και ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
χαμθλοφ κόςτουσ. Σε ιδιαίτερα απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και μικρισ κλίμακασ προμικειεσ 
δεςμεφτθκε ακόμθ και για μεταφορά δωρεάν πακζτων.  

Για τον Διμο Διδυμοτείχου αντίςτοιχα εντοπίςτθκαν ικανοποιθτικοί αποκθκευτικοί χϊροι 
χωρίσ ψφξθ όπωσ και ςτο Διμο Ορεςτιάδασ και ζνα μερικϊσ επαρκζσ ςφςτθμα διανομισ τροφίμων 
το οποίο ζχει ςτθκεί ςτο πλαίςιο τθσ διανομισ τροφίμων από τα αδιάκετα τθσ Ε.Ε. το οποίο 
απαρτίηεται από 3 φορτθγά του Διμου, ζνα κλειςτό δφο ανοιχτά, ανάλογουσ οδθγοφσ και εργάτεσ 
για εξυπθρζτθςθ αυκθμερόν διανομισ χωρίσ ςτάδιο αποκικευςθσ το οποίο αξιοποιεί εκελοντζσ και 
πολιτικοφσ εκπροςϊπουσ κοινοτιτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τθ διάκεςθ ςτισ 23 ςυνολικά 
κοινότθτεσ του Διμου.  Επίςθσ  το ΚΕ.Κ.Ρ.Α. Διδυμοτείχου διακζτει ζνα μικρό φορτθγό και δφο 
επιβατικά αυτοκίνθτα τα οποία διανζμουν τα γεφματα ςτο πρόγραμμα ςίτιςθσ ςε περίπου 300 
νοικοκυριά. Και ςτουσ δφο Διμουσ υπάρχουν 4 κουηίνεσ  ςτο Διμο Ορεςτιάδασ (ΚΚΡΑΑΔΟ) 1 
κουηίνα ςτο Διδυμότειχο, 1 ανά Διμο ςτθν Ι.Μ. οι οποίεσ κα μποροφςαν να εξυπθρετιςουν πζρα 
από τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ ςίτιςθσ και τθν παραςκευι επιπλζον γευμάτων μικροφ αρικμοφ 
πζραν αυτϊν του προγράμματοσ ςίτιςθσ.  

Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των δράςεων αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ, θ 
ςφνκεςθ τθσ ςφμπραξθσ δια μζςου τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ των φορζων, εξαςφαλίηει ςε 
μεγάλο βακμό τθν παράλλθλθ ςτιριξθ τόςο από κυβερνθτικζσ πολιτικζσ όςο και από τθν 
αξιοποίθςθ ίδιων πόρων των εκελοντικϊν οργανϊςεων που αφοροφν ςε είδθ, εκελοντικζσ 
υπθρεςίεσ και εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ π.χ. κοινωνικό παντοπωλείου Διμου, κοινωνικό ιατρείο- 
φαρμακείο Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ και Σουφλίου, ςυςςίτια Διμων και 
Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ και Σουφλίου κ.λ.π.. 

Θ διάγνωςθ των αναγκϊν των ωφελοφμενων από τθν πλειονότθτα των εταίρων γίνεται με 
τεχνικζσ και αξιόπιςτα εργαλεία, όπωσ επιςκζψεισ κατ οίκον, διαπίςτωςθ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ με 
ςυλλογι ςτοιχείων δια μζςου κοινωνικϊν ερευνϊν, που πραγματοποιοφν οι κοινωνικοί λειτουργοί 
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ςτθν πλειονότθτα των φορζων- εταίρων. Επίςθσ διατθροφνται ατομικοί φάκελοι με αντικειμενικά 
ςτοιχεία καταγραφισ οικονομικισ κατάςταςισ τουσ (φορολογικζσ δθλϊςεισ, Ε1, Ε9, Ριςτ. Οικ. 
Κατάςταςθσ κ.λ.π.). 

Το επιςτθμονικό ςτελεχιακό δυναμικό, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοςθλευτζσ, 
οικιακοί βοθκοί, διοικθτικοί υπάλλθλοι, ςτθν πλειονότθτά του είναι μόνιμο προςωπικό 
ςυνεπικουροφμενο και από εκελοντικό, παρζχει ολοκλθρωμζνεσ και ςυςτθματικζσ ςυνοδευτικζσ 
υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ και υγείασ ςτισ ομάδεσ ςτόχο. 

Το προχπάρχον ςφςτθμα λειτουργεί ικανοποιθτικά και τα ςτελζχθ και οι εκελοντζσ 
διακζτουν εμπειρία και γνϊςθ, που εγγυάται ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν των 
δυνθτικά ωφελουμζνων. 

 
 
 

3. Συλλογικι Άποψθ των Φορζων – Εταίρων για τθν λειτουργία των 
Κοινωνικϊν Συμπράξεων του ΤΕΒΑ. 
  

Θ Κοινωνικι Σφμπραξθ κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ τελικισ ταυτοποίθςθσ των ωφελουμζνων, 
τθν παρακολοφκθςθ διανομισ τθσ υλικισ βοικειασ και τον ςυντονιςμό τθσ επιτόπου παροχισ των 
ςυνοδευτικϊν υπθρεςιϊν.  

Ειδικότερα, ο ρόλοσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ εντοπίηεται:  
- ςτθν ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν ωφελουμζνων για το πρόγραμμα και τισ δυνατότθτεσ ςτιριξθσ 
που παρζχει  
- ςτθν ανάπτυξθ μθχανιςμοφ εντοπιςμοφ των αναγκϊν και ςτθ διαχείριςθ τθσ διανομισ των ειδϊν, 
τόςο για τισ κεντρικζσ, όςο και για τισ αποκεντρωμζνεσ προμικειεσ  
- ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ των Οργανϊςεων Εταίρων, και τθ ςυνακόλουκθ 
αποφυγι αλλθλοεπικαλφψεων, τόςο ςε επίπεδο ςυνάφειασ δράςεων εντόσ τθσ ίδιασ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, όςο και ςε επίπεδο κάλυψθσ των ωφελοφμενων  
- ςτθν ςτιριξθ δυνθτικϊν ωφελουμζνων για τθν υποβολι αίτθςθσ και τθν ςυνδρομι μζχρι τθν 
τελικι ζγκριςθ / ταυτοποίθςθ των ωφελουμζνων  
- ςτθ ςυςτθματικι παροχι επικαιροποιθμζνων ςτοιχείων, μζςω τιρθςθσ ςυςτιματοσ 
εξατομικευμζνθσ παρακολοφκθςθσ των ωφελοφμενων, προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι ςχετικά με τουσ 
ωφελοφμενουσ και τθν παροχι υλικισ και λοιπισ ςτιριξθσ, προκειμζνου, μεταξφ άλλων, να 
διαςφαλίηεται θ παρακολοφκθςθ του Ρρογράμματοσ και θ διενζργεια αντικειμενικϊν 
αξιολογιςεων. 

Θ Κοινωνικι Σφμπραξθ κα ταυτοποιεί και κα παρακολουκεί τουσ ωφελοφμενουσ από τισ 
δράςεισ του Ταμείου ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ, μεριμνϊντασ για τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 
95/46/EC και τθσ ςχετικισ εκνικισ νομοκεςίασ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων των 
ωφελουμζνων.  

Πλεσ οι Οργανϊςεισ Εταίροι, οι οποίεσ ςυγκροτοφν τθν Κοινωνικι Σφμπραξθ κα ζχουν τθν 
ευκφνθ για:  
- τθ διανομι των τροφίμων απευκείασ ςτουσ ωφελοφμενουσ ι ςε χϊρουσ που διακζτουν, 
- τθν παροχι ςυνοδευτικϊν μζτρων,  
- τθν ςτιριξθ δυνθτικϊν ωφελουμζνων για τθν υποβολι αίτθςθσ και τθν ςυνδρομι μζχρι τθν τελικι 
ζγκριςθ / ταυτοποίθςθ των ωφελουμζνων, 
- τθν ανάκεςθ κοινωνικισ ζρευνασ και ςφνταξθσ ςχετικισ ζκκεςθσ, ςε περιπτϊςεισ αναγκαιότθτασ 
εμπεριςτατωμζνου ελζγχου των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των δυνθτικϊν ωφελοφμενων,  
- τθν ενθμζρωςθ των ωφελουμζνων (ςε ςυνεργαςία με τθν Διαχειριςτικι Αρχι και το ΥΡΕΚΑΡ) για 
το πρόγραμμα και ειδικότερα τουσ τφπουσ υλικισ βοικειασ / διακζςιμων ςυνοδευτικϊν μζτρων, 
κακϊσ και τθν οργάνωςθ εταίρο από τθν οποία κα εξυπθρετοφνται,  
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- τθν παροχι ςτοιχείων ςτθν Διαχειριςτικι Αρχι για τθν τροφοδότθςθ του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 
και Ελζγχου.  

Ο Διμοσ Ορεςτιάδασ (Επικεφαλισ Εταίροσ), διατθρεί όλεσ τισ ανωτζρω αρμοδιότθτεσ και 
επιπρόςκετα ζχει τθν ευκφνθ:  
- του άμεςου  φορζα προμθκειϊν για τισ αποκεντρωμζνεσ προμικειεσ,  
- του ενδιάμεςου φορζα διανομισ για τισ κεντρικζσ προμικειεσ,  
- τθσ υποβολισ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ για 
ςυμμετοχι ςτο Ρρόγραμμα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα: 
α) ζχει το γενικό ςυντονιςμό των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν άρτια εκτζλεςθσ τθσ πράξθσ 
ζναντι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ που αςκεί κακικοντα διαχείριςθσ, 
β) φζρει τθν ευκφνθ για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ τθσ πράξθσ και ειςθγείται προσ το Δ.Σ. τισ 
απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ εφόςον απαιτοφνται, 
γ) είναι υπεφκυνοσ για τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Υπθρεςία που αςκεί 
κακικοντα διαχείριςθσ, 
δ) μεριμνά ϊςτε οι δαπάνεσ που υποβάλλονται από τουσ εταίρουσ να ζχουν πραγματοποιθκεί για 
το ςκοπό τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ και να αντιςτοιχοφν ςτισ δραςτθριότθτεσ που ςυμφωνικθκαν 
μεταξφ τουσ, 
ε) ενθμερϊνει τουσ εταίρουσ ωσ προσ τα αναγκαία ζγγραφα και τισ οδθγίεσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
που αςκεί κακικοντα διαχείριςθσ, των αρμόδιων εκνικϊν οργάνων και των αρμόδιων οργάνων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 
ςτ) προετοιμάηει και υποβάλλει τθν πρόταςθ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ, κακϊσ και όλα τα 
απαιτοφμενα για τθν εξζλιξθ τθσ υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ πράξθσ ζγγραφα, 
η) καταρτίηει και ειςθγείται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ τθσ 
πράξθσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ αυτισ και 
του αποτελζςματοσ, κακϊσ και τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ των δαπανϊν, που 
διαςφαλίηουν τθ νομιμότθτα και κανονικότθτα τουσ, 
θ) παρακολουκεί τθ λειτουργία των παραπάνω διαδικαςιϊν, 
κ) τθρεί όλα τα διοικθτικά και χρθματοοικονομικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ, τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, 
τα ςτοιχεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου και τα προϊόντα αυτισ, κακϊσ και τα 
δικαιολογθτικά ζγγραφα ςχετικά με τισ δαπάνεσ και τουσ λογιςτικοφσ ελζγχουσ για διάςτθμα τριϊν 
ετϊν μετά το κλείςιμο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. 

Πργανα διοίκθςθσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ο Συντονιςτισ 
Εταίροσ και ο Διαχειριςτισ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από ιςάρικμα μζλθ όςα και οι πιςτοποιθμζνοι 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ ςφμπραξθ, τα οποία είναι νόμιμοι εκπρόςωποι του φορζα τουσ ι 
ζχουν οριςτεί από τα Δ.Σ. των φορζων ειδικά γι’αυτό το ςκοπό να τον εκπροςωποφν. Κάκε εταίροσ 
ορίηει από ζνα τακτικό και ζνα αναπλθρωματικό μζλοσ για το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο κατά 
τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ Κοινωνικισ  Σφμπραξθσ  μπορεί να αντικαταςτακεί από τον φορζα, τον 
οποίο εκπροςωπεί. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο: 
α) εκλζγει τον Διαχειριςτι τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, 
β) κεςπίηει εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ 
γ) αποφαςίηει για το μθχανιςμό πιςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ των πράξεων τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, 
κακϊσ και για τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ των δαπανϊν αυτισ και 
δ) είναι αρμόδιο για κάκε ηιτθμα που δεν εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του Συντονιςτι Εταίρου και 
του Διαχειριςτι. 

Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν 
του, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτο καταςτατικό. Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ., που εκλζγεται εκ των μελϊν 
του, εκπροςωπεί τθν Κοινωνικι Σφμπραξθ ενϊπιον κάκε δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ και 
ενϊπιον κάκε τρίτου. 
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Ο Διαχειριςτισ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, φυςικό πρόςωπο, εκλζγεται από το Δ.Σ. με 
ομόφωνθ απόφαςθ όλων των μελϊν, κατόπιν ειςθγιςεωσ του εκπροςϊπου του Συντονιςτι 
Εταίρου. Ο Διαχειριςτισ: 
α) κατανζμει τθ χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ ςτον κάκε εταίρο ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ 
υλοποίθςθσ τθσ, 
β) παρζχει ςτοιχεία κίνθςθσ του λογαριαςμοφ ςτον φορζα που αςκεί κακικοντα διαχείριςθσ και 
ςτθν Αρχι Ριςτοποίθςθσ του ν. 3614/2007, όπωσ ιςχφει, 
γ) καταρτίηει τα Δελτία Διλωςθσ Δαπανϊν, τα οποία επζχουν κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, 
δ) πιςτοποιεί τθ νομιμότθτα και κανονικότθτα των δαπανϊν τθσ πράξθσ και ζχει τθν ευκφνθ του 
Δθμοςίου Υπολόγου κατά τα άρκρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Αϋ 247), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

Στον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ που κεςπίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, 
περιλαμβάνονται μεταξφ άλλων, διατάξεισ που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ των Εταίρων που 
ςυμμετζχουν ςτθν Κοινωνικι Σφμπραξθ, διατάξεισ που εγγυϊνται τθ χρθςτι δθμοςιονομικι 
διαχείριςθ των διατικζμενων για τθν Ρράξθ κονδυλίων, κακϊσ και ρυκμίςεισ για τθν ανάκτθςθ 
τυχόν  αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.  
 

 

 

 

 

4. Συνοπτικι Ζκκεςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ. 
 
ΔΗΜΟΣ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 37.695 Μζςθ θλικία: 45,3 
Απαςχολοφμενοι: 12.657 Ηθτοφςαν Εργαςία: 1.942 Μακθτζσ/Σπουδαςτζσ: 4.340 
Συνταξιοφχοι: 11.625 Οικιακά: 3.510 Λοιπά: 3.621 
Απαςχόλθςθ: Ρρωτογενισ: 3.348 Δευτερογενισ: 1.251 Τριτογενισ: 8.058 

Είναι ο αςτικόσ διμοσ του βορείου Ζβρου ο οποίοσ ςυμπεριλαμβάνει ζνα μεγάλο πλικοσ  
τοπικϊν κοινοτιτων 27 τον αρικμό, αγροτικοφ χαρακτιρα που εκτείνονται ςε μεγάλθ χιλιομετρικι 
απόςταςθ από τον κεντρικό αςτικό Διμο, είναι εξαιρετικά αραιοκατοικθμζνα λόγω τθσ εςωτερικισ 
και εξωτερικισ μετανάςτευςθσ των κατοίκων τουσ, προ εικοςαετίασ είχαν ζντονθ κοινωνικι ηωι και 
οικονομικι ηωι που βαςίηονταν ςτον πρωτογενι τομζα. Σιμερα κατοικοφνται από υπζργθρουσ 
ςυνταξιοφχουσ και μετανάςτριεσ κυρίωσ από τθν γειτονικι Βουλγαρία, οι οποίεσ απαςχολοφνται  
ωσ  οικιακοί  οικονόμοι και φροντιςτζσ των ανιμπορων θλικιωμζνων. Επίςθσ ζντονθ είναι θ 
παρουςία εποχικϊν οικονομικϊν μεταναςτϊν βουλγαρικισ υπθκοότθτασ που απαςχολοφνται ωσ 
εργάτεσ γθσ και διαβιοφν ςε ςυνκικεσ ςκθνιτϊν ι ςε παλαιζσ εγκαταλειμμζνεσ κατοικίεσ με 
υποτυπϊδεισ ςυνκικεσ υγιεινισ.  Θ ακόμθ κι αυκθμερόν μετακίνθςθ πλθκυςμϊν χωρίσ ζλεγχο από 
τθν γείτονα χϊρα ζχει δθμιουργιςει  ςυνκικεσ  που ευνοοφν τθν παραβατικότθτα και ςυχνά 
παρατθροφνται κλοπζσ ςτα ςπίτια των υπερθλίκων και ζχει αυξθκεί  ζντονα το αίςκθμα τθσ 
αναςφάλειασ τουσ. Επίςθσ το κλείςιμο υποκαταςτθμάτων τραπεηϊν, ταχυδρομείων, ςτακμαρχείων 
ΟΣΕ, ςχολείων, ζχει υπερτονίςει τθν εικόνα εριμωςθσ και ζχει περιορίςει τθν κοινωνικι αυτάρκεια 
των κοινοτιτων αυτϊν. 

Οι τοπικζσ αγορζσ που τροφοδοτοφςαν με τα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ των πολιτϊν ζχουν 
ςυρρικνωκεί ι εντελϊσ εκλείψει και ζχουν οδθγιςει τισ κοινωνίεσ αυτζσ ςε απόλυτθ εξάρτθςθ από 
το αςτικό κζντρο του Διμου. Θ καλλιεργιςιμθ γθ  ζχει περιοριςκεί ςθμαντικά και οι χζρςεσ 
εκτάςεισ αυξικθκαν. Ο πλθκυςμόσ του Διμου γθράςκει και πολυάρικμεσ κοινότθτεσ εμφανίηουν 
τθν μζγιςτθ διεφρυνςθ ςτισ θλικίεσ 70 και  ςτθν θλικιακι πυραμίδα. 
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Το αποτζλεςμα όλων αυτϊν είναι θ διόγκωςθ του κφματοσ μετανάςτευςθσ των 
«παραγωγικϊν» θλικιϊν και θ μετάβαςθ από τθν οικονομικι και κοινωνικι αυτάρκεια των τοπικϊν 
κοινοτιτων κυρίωσ ςτθν οικονομικό μαραςμό και τθν κοινωνικι εξάρτθςθ.  
  Οι πολιτικζσ  και διοικθτικζσ αρχζσ ςε ςυνεργαςία με τθν εκκλθςιαςτικι αρχι και τισ 
εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ  ςτθν προςπάκειά τουσ να αναχαιτίςουν τισ ςυνζπειεσ  αυτϊν των 
φαινομζνων εφάρμοςαν πολιτικζσ ςτιριξθσ του ευάλωτου πλθκυςμοφ με τθν δθμιουργία των 
παρακάτω δομϊν: 

Κοινωνικι Υπθρεςία υπό τον τίτλο Αυτοτελζσ Τμιμα Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ που αςκεί ςθμαντικζσ αρμοδιότθτεσ όπωσ τθσ ζκδοςθσ πιςτοποιθτικϊν κοινωνικισ 
προςταςίασ, ζκδοςθσ βιβλιαρίων υγείασ πρόνοιασ, χοριγθςθσ ζκτακτων επιδομάτων για τθν 
αντιμετϊπιςθ αναγκϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζνδειασ  των πολιτϊν. 

Επιπλζον διενεργεί ζρευνεσ, ςυντάςςει κοινωνικζσ εκκζςεισ προκειμζνου να καλυφκοφν 
αιτιματα χοριγθςθσ κοινωνικϊν επιδομάτων και παρζχει υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε 
ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ,ανθλίκουσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο, κλπ. 
 

Επίςθσ λειτουργεί με ευκφνθ του  το Κοινωνικό παντοπωλείο, το οποίο προςφζρει τρόφιμα 
ςε 203 οικογζνειεσ  ςε τακτικι μθνιαία βάςθ. Χρθματοδοτείται από το Διμο από ίδια μζςα και 
δωρεζσ και δεν επιχορθγείται από άλλο πρόγραμμα. 
 

Συςςίτιο του Διμου που εξυπθρετεί από το 2009 μζχρι ςιμερα κατά μζςο όρο 400 άτομα 
το χρόνο, εκ των οποίων ζνα μικρό αλλά αυξανόμενο ποςοςτό είναι μακθτζσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία των ςτελεχϊν του Διμου ζχει αυξθκεί το ποςοςτό των 
ατόμων που διαμζνουν ςε νοικοκυριά χωρίσ κανζναν εργαηόμενο με αποτζλεςμα να αυξθκεί και ο 
αρικμόσ ατόμων που απευκφνονται ςτα κζντρα ςίτιςθσ. Επίςθσ ζχει αυξθκεί το τελευταίο ζτοσ 
ςφμφωνα με τθν καταγραφι περιςτατικϊν, ο αρικμόσ παιδιϊν που επθρεάηονται από ςυνκικεσ 
φτϊχειασ και κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Για το 2014 διπλαςιάςτθκαν τα αιτιματα ςίτιςθσ για παιδιά 
από τα Δθμοτικά Σχολεία Ορεςτιάδασ. 

Συςςίτιο τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ & Σουφλίου όπου ςθμειϊκθκε 
μια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 366%, με το 25% των ωφελοφμενων να είναι παιδιά. 

Κοινωνικό παντοπωλείο Διμου, το οποίο προςφζρει τρόφιμα ςε 203 οικογζνειεσ. 
Κοινωνικό παντοπωλείο Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ & Σουφλίου, το 

οποίο προςφζρει τρόφιμα ςε 350 ωφελοφμενουσ ετθςίωσ. 
Βοικεια ςτο Σπίτι, δομι που προςφζρει υπθρεςίεσ ςε 450 θλικιωμζνουσ και ΑΜΕΑ, άτομα 

μοναχικά, με πολφ χαμθλά ειςοδιματα, όπου ςε ςυνεργαςία με τθ δομι του ςυςςιτίου 
μεταφζρονται και γεφματα κατ’οίκον. 

Κοινωνικό Ιατρείο ‐ Φαρμακείο τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Διδυμοτείχου, Ορεςτιάδασ & 
Σουφλίου: εξυπθρετεί  507 αναςφάλιςτουσ-περιςτατικά ετθςίωσ, μεγάλο μζροσ των οποίων είναι 
παιδιά. 

Κζντρο Στιριξθσ ομά και Ευπακϊν Ομάδων, ςτθν περιοχι Διμου Ορεςτιάδασ υπάρχουν 
ςυνολικά τρείσ οικιςμοί‐ καταυλιςμοί. Οι δυο ςτισ περιοχζσ τθσ Σαγινθσ και τθσ Κλειςςοφσ, και ζνασ 
ςτο χωριό Χειμϊνιο. Το ςφνολο των ατόμων που διαβιοφν ςε αυτοφσ είναι περίπου 900, οι 
περιςςότεροι ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ (προνοιακά επιδόματα, μαφρθ και περιςταςιακι 
απαςχόλθςθ, παιδικι εργαςία 70% ). Το κζντρο ςτθρίηει το ςφνολο του πλθκυςμοφ με ποικίλεσ 
δράςεισ όπωσ: προλθπτικισ ιατρικισ, ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ, εκπαίδευςθσ ενθλίκων, 
διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςε υπθρεςίεσ κ.ά. 

Ραιδικοί Στακμοί ΕΣΡΑ φιλοξενοφν περίπου 100 παιδιά. 
Σφμφωνα με τα διαχρονικά ςτοιχεία από τισ Κοινωνικζσ Δομζσ που υλοποιεί το ΝΡΔΔ‐Κζντρο 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ Αλλθλεγγφθσ και Ακλθτιςμοφ Διμου Ορεςτιάδασ (Βοικεια ςτο ςπίτι, 
Κζντρο Στιριξθσ ομά και Ευπακϊν Ομάδων, Κζντρα ςίτιςθσ) αλλά και τθν κακθμερινι επαφι των 
ςτελεχϊν με τουσ πολίτεσ εκτιμάται ότι οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ των νοικοκυριϊν που παραδοςιακά 
πλιττονται από τθ φτϊχεια γίνονται όλο και ποιο δφςκολεσ. 
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Επίςθσ προςτίκενται και νζεσ κατθγορίεσ όπωσ χαμθλοςυνταξιοφχοι, νοικοκυριά χωρίσ κανζνα 
εργαηόμενο, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, που πριν το 2010 ιταν ςτα όρια τθσ φτϊχειασ. 
 
 
 
Χωρικοί κφλακεσ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων 
Στθν περιοχι του Διμου Ορεςτιάδασ υπάρχουν καταγεγραμμζνοι ςυνολικά τρείσ οικιςμοί-
καταυλιςμοί ΟΜΑ οι οποίοι εξυπθρετοφνται από το Ιατροκοινωνικό Κζντρο (ΙΑΚ) τθσ πόλθσ. Οι δυο 
ςτισ περιοχζσ τθσ Σαγινθσ και τθσ Κλειςςοφσ, και ζνασ καταυλιςμόσ ομά που ζχει ςυςτακεί ςτο 
χωριό Χειμϊνιο.  
 
Οικιςμόσ Κλειςςοφσ 
 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: 

Πληθυςμόσ: Εγγεγραμμζνοι: 358 

Οικογζνειεσ:  91 

Κατοικίεσ :  91 

Άνδρεσ: 169 

Γυναίκεσ: 189 

Ενιλικεσ: 123 

Ανιλικεσ: 235 

 
 
Θριςκευμα: μουςουλμάνοι κατά 70% οι οποίοι μιλοφν τθν τοφρκικθ γλϊςςα και Χ.Ο κατά 30%. 
 
 

Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ (π.χ. Μόνιμοι, μετακινοφμενοι, από άλλθ χϊρα Αρικμόσ):  Στον 
ςυγκεκριμζνο καταυλιςμό υπάρχει μετακινοφμενοσ πλθκυςμόσ και μόνο τουσ κερινοφσ μινεσ για 
αγροτικζσ εργαςίεσ, ςυνολικά 11 οικογζνειεσ. 

Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν 
κατθγορία των χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Εξιντα οκτϊ (68) οικογζνειεσ 
εμφανίηουν ειςοδιματα ζωσ 6.900 €, και δεκαεννιά (19) ζωσ 12.000 €. Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ 
επιβιϊνουν με επιδόματα Ρρόνοιασ, ι με τα επιδόματα Τριτζκνων και Ρολυτζκνων. Τα τελευταία 
χρόνια παρατθρείται ότι τα ηευγάρια δεν παντρεφονται μεταξφ τουσ και ο πατζρασ δεν αναγνωρίηει 
το τζκνο εςκεμμζνα ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να διεκδικιςουν το επίδομα παιδικισ προςταςίασ.  
 
 
Οικιςμόσ αγήνησ (απζναντι 8ου Δημοτικοφ χολείου) 
 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: 

Πληθυςμόσ: Εγγεγραμμζνοι: 449 

Οικογζνειεσ: 99 

Κατοικίεσ: 99 

Άνδρεσ: 232 

Γυναίκεσ: 217 

Ενιλικεσ: 199 

Ανιλικεσ: 250 

 
Θριςκευμα: μουςουλμάνοι κατά 40% οι οποίοι μιλοφν τθν τοφρκικθ γλϊςςα και Χ.Ο κατά 

60%. 
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Κινητικότητα Πληθυςμοφ (π.χ. Μόνιμοι, μετακινοφμενοι, από άλλη χώρα Αριθμόσ): Στον 
ςυγκεκριμζνο καταυλιςμό υπάρχει μετακινοφμενοσ πλθκυςμόσ και μόνο τουσ κερινοφσ μινεσ για 
αγροτικζσ εργαςίεσ, ςυνολικά  12 οικογζνειεσ, κακϊσ και 2 οικογζνειεσ που ζφυγαν Γερμανία. 

Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν 
κατθγορία των χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Ρενθνταμία (51) οικογζνειεσ 
εμφανίηουν ειςοδιματα ζωσ 6.900 €, ςαράντα (40) ζωσ 12.000 € και μόλισ τρεισ ειςοδιματα ζωσ 
16000 €. Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ επιβιϊνουν με επιδόματα Ρρόνοιασ, ι με τα επιδόματα 
Τριτζκνων και Ρολυτζκνων. Στον οικιςμό υπάρχουν οικογζνειεσ που πιραν επιδότθςθ από τον 
ΟΑΕΔ για ίδρυςθ επιχείρθςθσ. Ρθγι εςόδων αποτελεί το εμπόριο ςτισ Λαϊκζσ αγορζσ, και θ 
αδιλωτθ εργαςία.  
 
Οικιςμόσ ςτην Σοπική Κοινότητα Χειμωνίου 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: 

Πληθυςμόσ: Εγγεγραμμζνοι: 101 

Οικογζνειεσ: 19 

Κατοικίεσ: 10 

Άνδρεσ : 41 

Γυναίκεσ: 60 

Ενιλικεσ: 41 

Ανιλικεσ: 60 

Θριςκευμα: μουςουλμάνοι κατά  90% οι οποίοι μιλοφν τθν τοφρκικθ γλϊςςα και Χ.Ο κατά 
10%. 

Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ (π.χ. Μόνιμοι, μετακινοφμενοι, από άλλθ χϊρα Αρικμόσ): Δεν 
υπάρχει μετακινοφμενοσ πλθκυςμόσ. 

Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Στο Χειμϊνιο, ο πλθκυςμόσ ηει κάτω από τα όρια τθσ 
φτϊχειασ. Είκοςι οικογζνειεσ εμφανίηουν ειςοδιματα ζωσ 6.900 € και δεκατζςςερισ ειςοδιματα 
ζωσ 12.000 €.  
 
 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Μόνιμοσ πλθκυςμόσ 19.493, ζκταςθ διμου: 569.450 ςτρζμματα.  
Γενικι εικόνα του φαινομζνου με αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά  του "φτωχοφ" πλθκυςμοφ: 

Ο όροσ τθσ οικονομικισ αδυναμίασ ςτθν υπθρεςία μασ βαςίηεται ςτο Ν57/73, όπου κεωρεί 
οικονομικά αδφναμα άτομα όςουσ το ειςόδθμα τουσ δεν είναι μεγαλφτερο των 6.000 €, 
προςαυξανόμενο κατά 20% για τθ ςφηυγο και για κάκε ανιλικο ι προςτατευόμενο παιδί κακϊσ και 
προςαφξθςθ 50% λόγο αναπθρίασ. Ωσ ειςόδθμα νοείται το φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό 
και το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο, που δεν κεμελιϊνουν δυνατότθτα 
κανονικισ αςφάλιςθσ ςε επίςθμο αναγνωριςμζνο αςφαλιςτικό Ταμείο. Θ παραπάνω περιγραφι, 
δεν αγκαλιάηει τθν μεγάλθ πλθκυςμιακι ομάδα των αγροτϊν που αποδεδειγμζνα το ετιςιο 
ειςόδθμα είναι κατϊτερο του προβλεπόμενου από το Νόμο, ωσ τόςο, καλφπτονται από το Ταμείο 
τουσ (ΟΓΑ). Για τθν πόλθ του Διδ/χου παρατθρείται "ζξαρςθ" αδυναμίασ αποπλθρωμισ οφειλϊν 
ςτα αντίςτοιχα Ταμεία, κυρίωσ ΟΑΕΕ με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφονται μεγάλα ποςά οφειλϊν που 
καταλιγουν ςε μθνφςεισ, όπωσ το προβλζπουν οι κοινζσ διατάξεισ τουσ ‘’περί οφειλϊν". 
Ραράλλθλα δθμιουργικθκαν τμιματα ςτα κατά τόπουσ υποκαταςτιματα ΙΚΑ, με ςκοπό τθν 
οργάνωςθ και αποπλθρωμι των οφειλϊν. Με τθν παραπάνω εφαρμογι προζκυψε μεγάλοσ 
αρικμόσ ατόμων με αδυναμία  τιρθςθσ του διακανονιςμοφ. 

Από το ςφνολο των ατόμων που περιλαμβάνονται ςτο μθτρϊο αναςφαλίςτων μπορεί 
κάποιοσ να ιςχυριςτεί πωσ θ διαφορά ανάμεςα ςτα δυο φφλλα είναι ελάχιςτθ. Ο Διμοσ 
Διδυμοτείχου ζχει μεγάλθ πλθκυςμιακι ομάδα Ελλινων Μουςουλμάνων και μεγάλο αρικμό 
πολφτεκνων οικογενειϊν με αποδεδειγμζνθ οικ. αδυναμία. Οι πλθκυςμιακζσ ομάδεσ που 
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απευκφνονται ςτθν υπθρεςία ςυχνά φζρνουν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 1) Χαμθλό μορφωτικό 
επίπεδο και κατά επζκταςθ ζλλειψθ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.                                                                                         

2) Οι πολιτιςμικζσ ςυνικειεσ που χαρακτθρίηουν τουσ παραπάνω, (πολλαπλζσ και πρόωρεσ 
κυιςεισ), προςκζτουν άλλο ζνα επίπεδο δυςκολίασ ςτθν εξαςφάλιςθ πόρων ι και τρόπων 
διαβίωςθσ.   
Κινθτικότθτα "Φτωχοφ" Ρλθκυςμοφ (π.χ. Μόνιμα εγκατεςτθμζνοι, μετακινοφμενοι, από άλλθ 
χϊρα κλπ) 

Εμφανίηεται νζο κφμα μετανάςτευςθσ ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ κυρίωσ Γερμανία. 
Ρροκειμζνου να καλφψουν τθν ανάγκθ φροντίδασ, φφλαξθσ και εξυπθρζτθςθσ των υπεριλικων 
δθμοτϊν του Διμου Διδυμοτείχου, παρατθρείται ειςροι γυναικϊν βουλγαρικισ καταγωγισ, που 
είναι ςε κζςθ να μζνουν μόνιμα ςτθν περιοχι, ϊςτε να φροντίηουν τουσ θλικιωμζνουσ. Το 
τελευταίο διάςτθμα παρατθρείται θ μετοίκθςθ οικογενειϊν από μεγαλφτερα αςτικά κζντρα προσ 
τθν πόλθ του Διδυμοτείχου. 
Ραραγωγικι διάρκρωςθ και πθγζσ ειςοδιματοσ για τουσ κατοίκουσ 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό των  κατοίκων απαςχολείται ςτον πρωτογενι τομζα (αγρότεσ, και 
μικρόσ αρικμόσ κτθνοτρόφων). Στον αςτικό ιςτό υπάρχουν κυρίωσ μιςκωτοί και ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ. Στθν πρϊτθ κατθγορία εμφανίηεται μεγάλο ποςοςτό ανεργίασ ενϊ ςτθ δεφτερθ 
κατθγορία μείωςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων, λόγω τθσ χαμθλισ κινθτικότθτασ ςτθν αγορά με 
αποτζλεςμα θ διατιρθςθ τθσ επιχείρθςθσ, να είναι ιδιαίτερα δφςκολθ. Ραράλλθλα είναι ςθμαντικι 
και θ οικονομικι διαρροι του αγοραςτικοφ δυναμικοφ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ. 
Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ – διακρίςεισ-Ρρόςβαςθ ςε Δθμόςιουσ Φορείσ και Υπθρεςίεσ 

1) Οι οικονομικά αδφναμοι, κακϊσ και οι κατζχοντεσ βιβλιάριο αναςφαλίςτου 
αντιμετωπίηονται για ιατροφαρμακευτικοφσ λόγουσ μόνο από το Νοςοκομείο. Θ προμικεια 
φαρμάκων γίνεται, μόνο από το φαρμακείο του Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και το τελευταίο 
διάςτθμα παρατθροφνται μεγάλεσ ζλλειψθσ. 
  2) Ραρατθρείται ζλλειψθσ εμβολίων ακόμθ και ςτο Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, με 
αποτζλεςμα παιδιά να μθν εμβολιάηονται.  

3) Δυςκολία  πρόςβαςθσ των ΑΜΕΑ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ κακϊσ και ςτισ επιτροπζσ 
των ΚΕΡΑ όπου χορθγείται το ποςοςτό αναπθρίασ τουσ. Τα ΑΜΕΑ προκειμζνου να μεταβοφν ςτα 
κζντρα πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ χρειάηεται να αλλάξουν τουλάχιςτον δφο μεταφορικά μζςα, με τθν 
ανάλογθ οικονομικι επιβάρυνςθ (χωριά του Διμου - Διδυμότειχο - Αλεξανδροφπολθ και 
επιςτροφι), ςυχνά αναγκάηονται να μεταβοφν και ςτθν Κομοτθνι ζπειτα από πικανι ζνςταςθ. 
Λειτουργοφςεσ κοινωνικζσ δομζσ – εξυπθρετοφμενοι 

Δομι / δράςεισ 2012 2013 2014 

Βοικεια ςτο Σπίτι   128 120 

Κζντρα Στιριξθσ ομά (Ρρϊθν ΙΑΚ)   1160 1257 

Κοινωνικό Ιατρείο- Κοινωνικό Φαρμακείο Ιεράσ Μθτροπόλεωσ 
Διδ/χου, Ορ/δασ, & Σουφλίου 

 50 507 

Δομζσ Συςςιτίων - Από Υπθρεςίεσ Διμου & Ιεράσ Μθτροπόλεωσ 
Διδ/χου, Ορ/δασ, & Σουφλίου 

 272 260 

Κ.Κ.Ρ.Α. Διδ/χου ΝΡΔΔ   80 

Δράςεισ Οικονομικισ Ενίςχυςθσ Απόρων Δθμοτϊν  20 25 

Ρακζτα χοριγθςθσ τροφίμων και ιματιςμοφ από το Κοινωνικό 
Ραντοπωλείου Διμου Ορεςτιάδασ και τθν Ιερά Μθτρόπολθ  Διδ/χου,  
Ορ/δασ, & Σουφλίου  

 513 
 

553 

Βιβλιάρια Αναςφάλιςτων και οικονομικά αδυνάτων πολιτϊν  596 505 646 

Ρρονοιακά Επιδόματα Θλικιωμζνων Ομογενϊν  6 6 10 

Ρρονοιακά Επιδόματα Απροςτάτευτων Ραιδιϊν 99 105 106 

Ραιδικοί Στακμοί ΕΣΡΑ 120 110 100 

Κοινωνικά Φροντιςτιρια Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Ορ/δασ, Διδ/χου &   30 
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Σουφλίου 

Ρρονοιακά Επιδόματα Ατόμων με  Αναπθρίεσ  325 305 265 

Ρρονοιακά Επιδόματα Στεγαςτικισ Συνδρομισ Μεμονωμζνων Ατόμων 
και Ηεφγουσ   

3 3 2 

Επαναςυνδζςεισ εφματοσ   17 

 
 
Χωρικοί κφλακεσ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων 

Στον Διμο Διδυμοτείχου υπάρχει ζνασ αρκετά μεγάλοσ οικιςμόσ ομά, ο οποίοσ βρίςκεται 
ςτθν πόλθ του Διδυμοτείχου ςτθν περιφερειακι οδό, ςτθν ανατολικι περιοχι τθσ πόλθσ, ζνα 
χιλιόμετρο από το κζντρο τθσ. Απζναντι από τον οικιςμό βρίςκονται οι εργατικζσ κατοικίεσ. Ο 
οικιςμόσ αυτόσ αποτελεί και τθν περιοχι εξυπθρζτθςθσ του ΙΑΚ Διδυμοτείχου.  

Εκτόσ αυτοφ του οικιςμοφ, ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου, βρίςκονται πζντε ακόμθ 
οικιςμοί-κφλακεσ, ςτουσ οποίουσ ςυγκεντρϊνονται μικροί πλθκυςμοί ομά. Ρρόκειται για τι 
περιοχζσ Σαφρα, Ρολιά, Κυανι και Δάφνθ. 
 
Οικιςμόσ Διδυμοτείχου  
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςε 800 άτομα.  
Οικογζνειεσ: 162  
Άνδρεσ: 219 Γυναίκεσ: 237  
Ενιλικεσ: 456 Ανιλικοι: 344  
Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ: Ρρόκειται για μόνιμο μθ μετακινοφμενο πλθκυςμό 
Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 
χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ  
ειςοδθμάτων. Ο μιςόσ πλθκυςμόσ εργάηεται περιςταςιακά με μεροκάματο, ενϊ ο ςυνολικόσ 
πλθκυςμόσ παίρνει κάποιου είδουσ επίδομα. Το 83% του πλθκυςμοφ παίρνει προνοιακό επίδομα, 
το 8% επίδομα αναπθρίασ, το 4% επίδομα ΑΜΕΑ και μόλισ το 5% ςφνταξθ. 
 
 
Οικιςμόσ αφρασ 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι εγκατεςτθμζνεσ πενιντα (50) 
οικογζνειεσ ομά. Ο οικιςμόσ βρίςκεται 19 χλμ βορειοδυτικά του Διδυμοτείχου και περίπου 12 χλμ 
ανατολικά των Μεταξάδων. 
Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 
χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Το ειςόδθμα των περιςςοτζρων οικογενειϊν 
δεν ξεπερνά τα 3.000 €, τα οποία προκφπτουν κυρίωσ από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι είναι 
άνεργοι, εξαςφαλίηοντασ μόνο κάποια περιςταςιακι απαςχόλθςθ. 
 
 
Οικιςμόσ Πολιάσ 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Ο οικιςμόσ βρίςκεται περίπου 25 χλμ δυτικά του Διδυμοτείχου, 
πολφ κοντά ςτουσ Μεταξάδεσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι εγκατεςτθμζνεσ εξιντα (60) 
οικογζνειεσ ομά. 
Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ: Ρρόκειται για μόνιμο μθ μετακινοφμενο πλθκυςμό. 
Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 
χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Το ειςόδθμα των περιςςοτζρων οικογενειϊν 
δεν ξεπερνά τα 3.000 €, τα οποία προκφπτουν κυρίωσ από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι είναι 
άνεργοι, εξαςφαλίηοντασ μόνο κάποια περιςταςιακι απαςχόλθςθ. 
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Οικιςμόσ Κυανήσ 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι εγκατεςτθμζνεσ τριανταπζντε 
(35) οικογζνειεσ ομά. Ο οικιςμόσ βρίςκεται ςτο χωριό Κυανι 15 χιλιόμετρα δυτικά του 
Διδυμοτείχου. 
Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ: Ρρόκειται για μόνιμο μθ μετακινοφμενο πλθκυςμό 
Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 
χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Το ειςόδθμα των περιςςοτζρων οικογενειϊν 
δεν ξεπερνά τα 3.000 €, τα οποία προκφπτουν κυρίωσ από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι είναι 
άνεργοι, εξαςφαλίηοντασ μόνο κάποια περιςταςιακι απαςχόλθςθ. 
 
 
Οικιςμόσ Δάφνησ 
Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά: Ο οικιςμόσ βρίςκεται ςτο χωριό Δάφνθ 15 χιλιόμετρα δυτικά του 
Διδυμοτείχου, κοντά ςτο Ελαφοχϊρι. Στθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι είναι εγκατεςτθμζνεσ δεκαπζντε 
(15) οικογζνειεσ ομά. 
Κινθτικότθτα Ρλθκυςμοφ: Ρρόκειται για μόνιμο μθ μετακινοφμενο πλθκυςμό  
Οικονομικι Κατάςταςθ νοικοκυριϊν: Τα περιςςότερα νοικοκυριά εντάςςονται ςτθν κατθγορία των 
χαμθλϊν και κάτω του ορίου φτϊχειασ ειςοδθμάτων. Το ειςόδθμα των περιςςοτζρων οικογενειϊν 
δεν ξεπερνά τα 3.000 €, τα οποία προκφπτουν κυρίωσ από κρατικά επιδόματα. Σχεδόν όλοι είναι 
άνεργοι, εξαςφαλίηοντασ μόνο κάποια περιςταςιακι απαςχόλθςθ. 
 
 

Καταγραφι Δυνθτικϊν Ωφελουμζνων ςτο πλαίςιο του ΕΒΥΣ 

Φτωχά νοικοκυριά που διαβιοφν ςε κακεςτϊσ φτϊχειασ, ι ακραίασ φτϊχειασ ι κινδφνου φτϊχειασ, Νοικοκυριά με παιδιά, και 
ιδιαιτζρωσ τα μονογονεϊκά και τρίτεκνα/πολφτεκνα, νοικοκυριά, τα οποία πλιττονται περιςςότερο από ςυνκικεσ αποςτζρθςθσ, 

Ρολυμελείσ Οικογζνειεσ 

 
 
 
 
 
 
Άςτεγοι  
 

Διμοι 
 

Ρλικοσ 
Νοικοκυριϊν 
 

Μζλθ Νοικοκυριϊν  Σφνολο 
Μελϊν  
Νοικοκυριϊν 

ΑΜΕΑ (επί 
του ςυνόλου 
των μελϊν 

των 
νοικοκυριϊν) 
 

Μζλθ 
Ρερικωριοποιθμζνων 
Κοινοτιτων (επί του 
ςυνόλου των μελϊν 

των νοικοκυριϊν) 

Γονείσ 
 

Ανιλικα  
Ραιδιά 

Και εξ 
αυτϊν 
παιδιά 
θλικίασ 

0-6 ετϊν 

ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 1050 1550 1800 180 3500 350 150 3-5 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 650 1050 1850 300 3000 300 100 2-3 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙΟΧΗΣ 
ΡΑΕΜΒΑΣΗΣ 

1700 2600 3650 480 6500 650 250 5-8 

Ραρατιρθςθ: Α) Από τουσ ιδθ υφιςτάμενουσ ωφελοφμενουσ των φορζων που υποςτθρίηουν φτωχά 

νοικοκυριά προςκζτουμε με βάςθ τα ςτοιχεία του ΟΑΕΔ αλλά και τθν τάςθ αφξθςθσ του ποςοςτοφ ακραίασ 

φτϊχειασ πανελλαδικά ζνα ποςοςτό 10-15 % ωσ πρόβλεψθ αφξθςθσ των ωφελουμζνων. 

Β) Στα αναφερόμενα από τουσ φορείσ ςτοιχεία που αφοροφν ςτον αρικμό των ωφελουμζνων επιςθμαίνουμε 

τισ διπλοεγγραφζσ που προκφπτουν κακϊσ θ ίδια οικογζνεια μπορεί να επωφελείται από 2 και 3 

προγράμματα ςτιριξθσ από διαφορετικοφσ φορείσ. Για το λόγο αυτό, εμφανίηονται διακυμάνςεισ ςτον τελικό 

αρικμό των δυνθτικά ωφελουμζνων. 

 

ΠΗΓΕ:  
1. Περιφερειακή τρατηγική για την κοινωνική ζνταξη & την καταπολζμηςη τησ φτώχειασ 
(Ενδιάμεςη Διαχειριςτική Αρχή Περιφζρειασ ΑΜΘ). 
2. Επιχειρηςιακό χζδιο Δράςησ για την Ζνταξη των ΡΟΜΑ και πληθυςμών που διαμζνουν ςε 
ιδιαίτερα υποβαθμιςμζνουσ οικιςμοφσ τησ Περιφζρειασ ΑΜΘ (Ενδιάμεςη Διαχειριςτική Αρχή 
Περιφζρειασ ΑΜΘ). 
3. Πρωτογενήσ ζρευνα- επεξεργαςία ςτοιχείων 
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5.  Αποτελζςματα τθσ Διαβοφλευςθσ: Καταγραφι των Φορζων-Εταίρων που 
ζχουν εκδθλϊςει ςυμμετοχι για τθν ςυγκρότθςθ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ 
ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ  
 
 

Κακολικι κάλυψθ του πλθκυςμοφ τθσ 
Ρεριοχισ Ραρζμβαςθσ - δθμιουργία των 
ευρφτερων δυνατϊν «τοπικϊν 
κοινωνικϊν ςχθματιςμϊν»  

Οι φορείσ που ςυγκροτοφν τθν Κοινωνικι Σφμπραξθ 
αποδεδειγμζνα καλφπτουν το ςφνολο τθσ περιοχισ 
παρζμβαςθσ  ωσ προσ τθν καταγραφι και εξυπθρζτθςθ των 
εν δυνάμει ωφελοφμενων. O Διμοσ Ορεςτιάδασ διακζτει τθν 
εμπειρία διενζργειασ δθμόςιων διαγωνιςμϊν προμθκειϊν 
αλλά και διακζτει ικανοποιθτικά ςυςτιματα διανομισ τθσ 
επιςιτιςτικισ βοικειασ  ςτουσ υπόλοιπουσ ςυμπράττοντεσ 
φορείσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ λόγω τθσ εμπειρίασ που 
διακζτουν μποροφν  να τα διανζμουν ςτουσ ωφελοφμενουσ 
τθσ περιοχισ παρζμβαςισ τουσ. Σε περίπτωςθ μθ επάρκειασ 
των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων αποκικευςθσ, μεταφοράσ, 
διανομισ ο Διμοσ Ορεςτιάδασ κα προβεί ςτθ ςφναψθ 
ςυμβάςεων ζργου προκειμζνου να καλφψει τισ 
προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του με τθν δυνατι ελάχιςτθ 
οικονομικι επιβάρυνςθ του προγράμματοσ. 

Διαςφάλιςθ του καταλλθλότερου 
«μίγματοσ» Δομϊν, Στελεχϊν, 
Ικανοτιτων, και Εμπειρίασ ςε τοπικό 
επίπεδο, ϊςτε να καλφπτεται 
«κακολικά» το πρόβλθμα τθσ ακραίασ 
φτϊχειασ  

Ο κάκε εταίροσ-φορζασ κα ςυμμετζχει ςτθν Κοινωνικι 
Σφμπραξθ με όλεσ τισ κοινωνικζσ Δομζσ και προγράμματά 
του. Αυτό διαςφαλίηει τθν κάλυψθ όλων των κοινωνικϊν 
ομάδων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ακραίασ φτϊχειασ. 
Ενδεικτικά αναφζρουμε (παιδιά, θλικιωμζνοι, ΑΜΕΑ, 
μονογονεικζσ οικογζνειεσ, άνεργοι, οικογζνειεσ που 
οδθγικθκαν ςτθν φτϊχεια λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 
ρομά, άτομα περικωριοποιθμζνα, άτομα που δεν ζχουν 
πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, άςτεγοι κ.α.) Πλοι 
οι φορείσ ανάλογα με το πεδίο δράςθσ τουσ διακζτουν 
ελάχιςτο μεν αλλά ζμπειρο και ικανό επιςτθμονικό 
προςωπικό το οποίο μπορεί να εγγυθκεί  τθν ολοκλθρωμζνθ  
υλοποίθςθ του εν λόγω προγράμματοσ. 

«Συνειςφορά» των Εταίρων 
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ, Δομϊν 
εξυπθρζτθςθσ ωφελουμζνων, 
υποςτιριξθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ 
διανομισ τθσ υλικισ βοικειασ κ.λπ.  

Ο Συντονιςτισ Φορζασ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ κα 
αναλάβει τθν διενζργεια των αποκεντρωμζνων προμθκειϊν. 
Στθ ςυνζχεια υποχρεοφται και δεςμεφεται  να τα διανζμει 
ςτουσ υπόλοιπουσ εταίρουσ οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ κα τα 
προωκοφν ςτουσ ωφελοφμενουσ. Για τθν απρόςκοπτθ και 
ςυντονιςμζνθ λειτουργία του ςυςτιματοσ διάκεςθσ  
απαιτείται και κα εξαςφαλιςτεί θ ετοιμότθτα όλων των 
φορζων ωσ προσ τθν αποκικευςθ και διανομι των αγακϊν. 

Διαςφάλιςθ τθσ «ιχνθλαςιμότθτασ» και 
τθσ ταυτοποίθςθσ των ωφελουμζνων  

Διαςφαλίηεται ςτο ζπακρο, κακϊσ υπάρχουν μθτρϊα ςτα 
οποία οι ωφελοφμενοι ζχουν καταχωρθκεί και ταυτοποιθκεί 
ωσ ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά άτομα-νοικοκυριά βάςει 
αντικειμενικϊν κριτθρίων. 

Ευαιςκθτοποίθςθ / κινθτοποίθςθ 
πολιτϊν και τοπικϊν φορζων για τθν 
ενεργθτικι καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ 
και τθν οικοδόμθςθ ενόσ δικτφου 
διάγνωςθσ των αναγκϊν ςτθν Ρεριοχι 
Ραρζμβαςθσ  

Ο κάκε φορζασ ζχει αναπτφξει μεκοδολογία και εργαλεία 
προςζγγιςθσ των ομάδων ςτόχου και διακζτει μθχανιςμοφσ 
κινθτοποίθςθσ του εκελοντικοφ δυναμικοφ αλλά κι 
αξιοποίθςθσ των κυβερνθτικϊν πόρων  για τθν αντιμετϊπιςθ 
του φαινομζνου. Άλλωςτε τα τελευταία χρόνια θ  
οικονομικισ κρίςθσ και τα πενιχρά μζςα υποςτιριξθσ των 
πολιτϊν από το Κράτοσ ϊκθςαν  τθν κοινωνία ςε  
αυτοοργάνωςθ και πρωτοβουλίεσ ανακοφφιςθσ τουσ 
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προβλιματοσ. Οι αδφναμοι ςτθρίηονται από τθν ίδια τθν 
κοινωνία προκειμζνου να αντιμετωπίςουν ζωσ κάποιο βακμό 
το πρόβλθμά τουσ. Επομζνωσ θ δικτφωςθ του προγράμματοσ  
και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου κα  
επιτευχκεί με ενθμζρωςθ  μζςα από το δίκτυο εκελοντιςμοφ 
που υπάρχει ςτο Διμο Ορεςτιάδασ και Διδυμοτείχου αλλά 
και μζςα από τα δίκτυα επικοινωνίασ των υπολοίπων 
εταίρων και ςυνεργαηόμενων φορζων. 

Αξιοποίθςθ ςυμπλθρωματικϊν πόρων 
και δράςεων, που προζρχονται από 
λοιπά Ευρωπαϊκά και Εκνικά 
Ρρογράμματα, Μζςα και Συςτιματα  

Θα αξιοποιθκοφν όλα εκείνα τα προγράμματα που 
υλοποιοφν οι εταίροι φορείσ αλλά κα γίνει παράλλθλα θ 
ςφνδεςθ των δυνθτικά ωφελουμζνων με κάκε πρόγραμμα 
διακζςιμο που αφορά είτε τισ εκνικζσ πολιτικζσ ςτιριξθσ 
ευπακϊν ομάδων όςο και με τοπικζσ πρωτοβουλίεσ δια 
μζςου τθσ εξατομικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 
ςτο πλαίςιο των ςυνοδευτικϊν μζτρων. Ενδεικτικά 
αναφζρουμε: ΙΑΚ, ΒΟΘΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΡΙΤΙ, ΕΡΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
ΕΥΜΑΤΟΣ, ΣΙΤΙΣΘ κλπ. 

Συςτθματικι αξιοποίθςθ 
ςυμπλθρωματικϊν δωρεϊν και 
εκελοντικϊν πρωτοβουλιϊν που 
προζρχονται από μεμονωμζνουσ 
πολίτεσ, επιχειριςεισ, κοινωνικά δίκτυα, 
εκελοντικζσ Οργανϊςεισ κ.λπ.  

Τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο 
ςυςπείρωςθσ τθσ κοινωνίασ και δθμιουργία δικτφων 
υποςτιριξθσ και ενδυνάμωςθσ ατόμων και οικογενειϊν που 
βρίςκονται ςε ζνδεια. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν Ιερά 
Μθτρόπολθ, το Εργατικό Κζντρο, τα ΚΤΕΛ. Είναι βζβαιο ότι 
όλοι μαηί αλλά και ο κακζνασ χωριςτά κα ςυμβάλουν και κα 
υποςτθρίξουν τθν Κοινωνικι Σφμπραξθ ϊςτε να επιτευχκεί θ 
ομαλι και εφρυκμθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 

Λοιποί Στόχοι που καλφπτονται, ανάλογα 
με τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ειδικζσ 
ανάγκεσ τθσ Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ  

Ρζρα από τθν διανομι τροφίμων και βαςικϊν υλικϊν 
υποςτιριξθσ κα υλοποιθκεί ο ςτόχοσ τθσ δικτφωςθσ των 
ατόμων και των οικογενειϊν με το ευρφτερο ςφςτθμα 
αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ και τθσ κοινωνικισ και 
επαγγελματικισ επανζνταξθσ. Άλλωςτε οι φορείσ τθσ 
Κοινωνικισ Σφμπραξθσ κα υποςτθρίξουν τουσ ωφελοφμενουσ 
και με ςυνοδευτικά μζτρα. Θ παρζμβαςθ πρζπει να είναι 
ολοκλθρωμζνθ ϊςτε να επιτευχκεί το 100% του ςτόχου που 
είναι θ «ζξοδοσ» από τθ φτϊχεια. 

 
Βλζπε Παράρτημα 2 
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ΡΑΑΤΗΜΑ 

 
1. ΗΜΕΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΕΡΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΩΡΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΡΟΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)». ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΕΙΟΔΟ 2014-2020. 
 
ΗΜΕ/ΝΙΑ ΧΩΟΣ ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

14/1/2015 Κ.Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Ο. ΑΝΑΛΘΨΘ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ & 
ΤΟΥ Ν.Ρ.Δ.Δ. ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ. ΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ ζγιναν 
προτάςεισ για τθ ςυμμετοχι του Διμου και 
του Νομικοφ προςϊπου Κ.Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Ο. ςτο  
Ρρόγραμμα  «Επιςιτιςτικι και Βαςικισ 
Υλικισ Συνδρομισ για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ 
(ΤΕΒΑ/FEAD). 
Ζγινε ςυηιτθςθ περί των φορζων και 
ςυλλόγων που δφναται να ςυμμετζχουν για 
τθν ςυγκρότθςθ  Κοινωνικισ Σφμπραξθσ 
ςτθν περιφερειακι ενότθτα Ζβρου.  
Αναλυτικά προτάκθκαν ωσ πικανοί εταίροι: 
Δ/νςεισ Αϋβάκμιασ  και Βϋβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ του Καλλικρατικοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ, Σφλλογοσ ΑΜΕΑ Ορεςτιάδασ , 
ΚΔΑΡ ΑΜΕΑ Ορεςτιάδασ, Σφλλογοσ 
τριτζκνων Ορεςτιάδασ, Κζντρα ςίτιςθσ 
Διμου Ορεςτιάδασ, Δομζσ βοικεια ςτο 
ςπίτι Διμου Ορεςτιάδασ, Κζντρο ςτιριξθσ 
ομά και Ευπακϊν Ομάδων, Σφλλογοσ  
Ραλιννοςτοφντων  Διμου Ορεςτιάδασ, 
Σφλλογοσ Αυτιςτικϊν Διμου Ορεςτιάδασ, 
Κζντρο Ψυχικισ Υγείασ Ορεςτιάδασ, 
Εργατοχπαλλθλικό Κζντρο Ορεςτιάδασ, 
ΚΤΕΛ Ν. Ζβρου. 

- Μπαρμποφδθσ 
Αλζξανδροσ, Ρρόεδροσ 
του  ΝΡΔΔ-Κ.Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Ο. 
- Μοφςμουλα 
Αναςταςία, Διευκφντρια 
του ΝΡΔΔ-Κ.Κ.Ρ.Α.Α.Δ.Ο. 
- Μαραςλι Αναςταςία, 
Ψυχολόγοσ Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ 
- Μπογιατηι Άννα, 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ 
- Κόφκελθ Αρετι, 
Νοςθλεφτρια ΚΚΡΑΑΔΟ 
 

16/1/2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ELISSO»  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΞΑΝΘΘ 

ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ 
ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΕΝΤΑΞΘ & 
ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
Συμμετοχι ςτο Ρεριφερειακό Συμβοφλιο. 
Τοποκζτθςθ Δθμάρχου & τεκμθρίωςθ 
πρόκεςθσ για τθ ςφςταςθ 2 ςυμπράξεων 
ςτο Ν. Ζβρου, με ανάλογθ πρόςκλθςθ προσ 
τουσ φορείσ Β. Ζβρου να ςυμπράξουν με 
επικεφαλι το Διμο Ορεςτιάδασ. 

- Ρεριφερειακό 
Συμβοφλιο, 
- Διμαρχοσ Ορεςτιάδασ, 
- Διμαρχοσ Αλεξ/πολθσ, 
- Διμαρχοσ 
Διδυμοτείχου, 
- υπθρεςιακοί 
παράγοντεσ Διμων,  
- Μαραςλι Αναςταςία & 
Μπογιατηι Άννα 
(υπάλλθλοι Διμου 
Ορεςτιάδασ),  
- ΜΜΕ κ.α. 

19/1/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ενζργειεσ κινθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ για 
υποψθφίουσ εταίρουσ οργανϊςεισ. Τθλεφ. 
Επικοινωνία με Δθμάρχουσ Σουφλίου, 
Διδυμοτείχου και επικοινωνία Κοινωνικισ 
Λειτουργοφ Ορ/δασ με υπευκφνουσ Κοιν. 

- Διμαρχοσ Ορεςτιάδασ 
Μαυρίδθσ Β. 
- Μαραςλι Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ Αυτ. 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
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Υπθρεςιϊν Διδ/χου, Σουφλίου & 
Αλεξ/πολθσ. Τθλεφωνικι επικοινωνία με 
ΟΑΕΔ για ςυλλογι – επικαιροποίθςθ 
ςτοιχείων ανεργίασ. 
 
- Ενδουπθρεςιακι ςφςκεψθ Τμιματοσ Κοιν. 
Ρροςταςίασ & Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ 
με τθν παρουςία Δθμάρχου Ορεςτιάδασ με 
κζμα: Συντονιςμόσ ενεργειϊν για τθν 
προςζλκυςθ κοινωνικϊν εταίρων- 
οργανϊςεων με επικεφαλι εταίρο το Διμο 
Ορεςτιάδασ 
- Διαμόρφωςθ δελτίου τφπου και ανάρτθςθ 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου πρόκλθςθσ 
υποψθφίων εταίρων οργανϊςεων. 
- Συνεργαςία με ΚΚΡΑΑΔΟ για τθν 
εντοπιςμό των ομάδων ςτόχου & 
αποτίμθςθ αρικμοφ υποψθφίων 
ωφελοφμενων. 

Ρροςταςίασ, Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Καδοποφλου Ευγενία 
Κοιν. Λειτουργόσ Αυτ. 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Καλεντηίδθσ Βλάςθσ 
πρ/νοσ Αυτ. Τμ. 
Ρρογραμματιςμοφ 
Διμου Ορ/δασ  
- Κατραντηισ Κων/νοσ ΤΕ 
Ρλθροφορικισ 
υπάλλθλοσ Διμου 
Ορ/δασ 

20/1/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Τθλεφωνικι επικοινωνία με ενδεχόμενουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ- οργανϊςεισ για 
ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα.  
Συνάντθςθ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν Διμου 
Ορεςτιάδασ & Διδυμοτείχου για 
ςυγκζντρωςθ – επικαιροποίθςθ ςτοιχείων. 
Σφνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων που αφορά 
ςτθ «Συλλογικι Άποψθ των Φορζων – 
Εταίρων για τθν λειτουργία των Κοινωνικϊν 
Συμπράξεων του ΤΕΒΑ» (τμιμα 3 τθσ 
ζκκεςθσ πεπραγμζνων) και Συνοπτικι 
Ζκκεςθ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ ςτθν 
Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ (τμιμα 4 τθσ ζκκεςθσ 
πεπραγμζνων). 

- Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ 
- Καδοποφλου Ευγενία 
Κοιν. Λειτουργόσ Αυτ. 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Τεκνετηι Θεοδϊρα 
Κοιν. Λειτουργόσ Αυτ. 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, Ραιδείασ 
και Ρολιτιςμοφ Διμου 
Διδ/χου 
- Μαραςλι Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Καλεντηίδθσ Βλάςθσ 
πρ/νοσ Αυτ. Τμ. 
Ρρογραμματιςμοφ 
Διμου Ορ/δασ  

21/1/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Υποδοχι αιτιςεων κοινωνικϊν εταίρων. 
Σφνταξθ γενικισ μεκοδολογίασ ενθμζρωςθσ 
προςζλκυςθσ οργανϊςεων εταίρων (τμιμα 
1 τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων). 

- Μαραςλι Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
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Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ 

22/1/2015 ΓΑΦΕΙΟ 
ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘ 
ΕΒΟΥ ΔΘΜ. 
ΡΕΤΟΒΙΤΣ-  
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ 

Συμμετοχι ςτθ Διαβοφλευςθ που 
πραγματοποιείται ςτθν Αλεξανδροφπολθ, 
κατόπιν τθσ Ρρόςκλθςθσ του 
Αντιπεριφερειάρχθ Ζβρου ςε ςυνζχεια τθσ 
πρόςκλθςθσ του Ρεριφερειάρχθ (από 19-1-
2015) με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ/ 
δικτφωςθ- διαβοφλευςθ επί του 
προγράμματοσ- Σχζδιο «Κοινωνικισ 
Σφμπραξθσ» ΡΕ Ζβρου. Τοποκζτθςθ 
Δθμάρχου & τεκμθρίωςθ πρόκεςθσ για τθ 
ςφςταςθ 2 ςυμπράξεων ςτο Ν. Ζβρου, με 
ανάλογθ πρόςκλθςθ προσ τουσ φορείσ Β. 
Ζβρου να ςυμπράξουν με επικεφαλι το 
Διμο Ορεςτιάδασ. 

- Αντιπεριφερειάρχθσ 
Ζβρου κ. Ρζτροβιτσ 
- Εκπρ. Ιερά Μθτρόπολισ 
Ορ/δασ, Διδ/χου & 
Σουφλίου 
- Διμαρχοσ Ορεςτιάδασ 
Μαυρίδθσ Β., Σουφλίου 
κ. Ρουλιλιόσ Ε., Αντιδ. 
Σαμοκράκθσ 
- Εκπ. ΟΑΕΔ 
- Εκπ. Ερυκροφ Σταυροφ 
- Δ/ντρια Τμ. Υγείασ 
- Μπογιατηι Άννα, 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ. 

 
26/1/2015 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Υποδοχι αιτιςεων κοινωνικϊν εταίρων. Μπογιατηι Άννα, 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ 

28/1/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Επαφι με  ενδεχόμενουσ κοινωνικοφσ 
εταίρουσ. 

Μπογιατηι Άννα, 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ 

2/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Τθλεφωνικι επικοινωνία Δθμάρχου 
Ορεςτιάδασ με Διμαρχο Διδυμοτείχου για 
κοινι ςφμπραξθ με επικεφαλι το Διμο 
Ορεςτιάδασ. 

Διμαρχοι Ορεςτιάδασ & 
Διδυμοτείχου 

4/2/2015 ΚΟΜΟΤΘΝΘ- 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΩΣΘ 
ΔΘΜΩΝ 

Συνάντθςθ εργαςίασ υπθρεςιακϊν 
παραγόντων ςτα γραφεία τθσ ΡΕΔ για τον 
ςυντονιςμό των ενεργειϊν και των 
προςπακειϊν ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου 
προγράμματοσ. Τζκθκαν προβλθματιςμοί 
που χριηουν απαντιςεων και ορίςτθκε 
ςυνδετικόσ κρίκοσ αναφοράσ ο Διμοσ 
Δράμασ, ο οποίοσ κα ενθμερϊςει τουσ 
υπόλοιπουσ ςε περίπτωςθ που δοκοφν 
απαντιςεισ από το Υπουργείο. 

Υπθρεςιακοί παράγοντεσ 
Διμων Δράμασ, 
Αλεξ/πολθσ, Καβάλασ 
Διδυμοτείχου, Διμαρχοσ 
Κομοτθνισ. 

5/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Σφνταξθ Άποψθ φορζων- για τθ μορφι  και 
τθν οργάνωςθ των κοινωνικϊν ςυμπράξεων 
του ΤΕΒΑ. 

- Μαραςλι Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ Διμου 
Ορεςτιάδασ 
- Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
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Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ. 

6/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αποςτολι πρόκλθςθσ για ςυνάντθςθ 
εργαςίασ προσ τουσ υποψιφιουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτισ 9/2/2014 ςτθν 
αίκουςα Δ.Σ. Διμου Ορεςτιάδασ με ςκοπό 
τθ διαμόρφωςθ ςυλλογικισ άποψθσ των 
φορζων- εταίρων για τθ μορφι και τθν 
οργάνωςθ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του 
Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ 
Υλικισ Συνδρομισ ΤΕΒΑ 2014-2020.  

Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ Τμιματοσ 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ 
Διμου Ορεςτιάδασ. 

9/2/2015 ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΘΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Συνάντθςθ εργαςίασ με τουσ κοινωνικοφσ 
εταίρουσ τθσ ςφμπραξθσ. 

Συνάντθςθ κοιν. Εταίρων 
- Διμοσ Ορεςτιάδασ 
- Διμοσ Διδ/χου 
- Ιερά Μθτρόπολθ 
Διδ/χου, Ορεςτιάδασ & 
Σουφλίου 
- ΝΡΔΔ Ορ/δασ 
- Δφο ΝΡΔΔ Διδ/χου 
- Σφλ. Ρολυτζκνων Β. 
Ζβρου 
- ΚΤΕΛ Ζβρου 
- Εργ. Κζντρο Ορ/δασ 
- Νομ. Σφλ. ΑΜΕΑ 
- Μ.Κ.Ο. ΕΓΝΟΙΑ 
Κεςόγλου Γαβριιλ
  

11/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αποςτολι Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων για 
ζνταξθ του Διμου Ορεςτιάδασ ωσ 
επικεφαλι για τθ διαμόρφωςθ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ  ΣΥΜΡΑΞΘΣ»ν ςτο πλαίςιο 
του «Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για 
τουσ Απόρουσ» (ΤΕΒΑ/ FEAD) και του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ 2014-2020» για τθν Ελλάδα. 
*1ο Στάδιο Διαβοφλευςθσ: 
Κινθτοποίθςθ/Δικτφωςθ – Διαβοφλευςθ επί 
του Ρρογράμματοσ – Σχζδιο Συγκρότθςθσ 
«Κοινωνικισ Σφμπραξθσ»+  

 Μαραςλι 
Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ 

 - Άννα 
Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ. 

 Καλεντηίδθσ 
Βλάςθσ 
Ρροϊςτάμενοσνο
σ Αυτ. Τμ. 
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Ρρογραμματιςμ
οφ Διμου 
Ορ/δασ 

18/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αποςτολι πρόκλθςθσ για ςυνάντθςθ 
εργαςίασ προσ τουσ υποψιφιουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτισ 19/2/2015 ςτθν 
αίκουςα Δ.Σ. Διμου Ορεςτιάδασ με ςκοπό 
τθ διαμόρφωςθ ςυλλογικισ άποψθσ των 
φορζων- εταίρων για τθ μορφι και το 2

ο
 

ςτάδιο οργάνωςθσ τθσ Κοινωνικισ 
Σφμπραξθσ, που πραγματοποιείται ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ 
και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ ΤΕΒΑ 2014-
2020. 

 Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ. 

19/2/2015 ΓΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΧΟΥ 
ΔΘΜΟΥ ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Συνάντθςθ εργαςίασ με τουσ κοινωνικοφσ 
εταίρουσ τθσ ςφμπραξθσ για το 2

ο
 ςτάδιο 

οργάνωςθσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ, που 
πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του 
Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ 
Υλικισ Συνδρομισ ΤΕΒΑ 2014-2020, όπου 
διατυπϊκθκαν οι δεςμεφςεισ τουσ για 
ςυμμετοχι.  

Συνάντθςθ κοιν. Εταίρων 
- Διμοσ Ορεςτιάδασ 
- Διμοσ Διδ/χου 
- Ιερά Μθτρόπολθ 
Διδ/χου, Ορεςτιάδασ & 
Σουφλίου 
- ΝΡΔΔ Ορ/δασ 
- Δφο ΝΡΔΔ Διδ/χου 
- Σφλ. Ρολυτζκνων Β. 
Ζβρου 
- ΚΤΕΛ Ζβρου 
- Νομ. Σφλ. ΑΜΕΑ 
 

20/2/2015 ΟΕΣΤΙΑΔΑ & 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Υπογραφι του Καταςτατικοφ από τον 
επικεφαλισ εταίρο Διμο Ορεςτιάδασ και 
τουσ εταίρουσ τθσ ςφμπραξθσ 

 

25/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Σφνταξθ 2
ου

 Σταδίου – Ζκκεςθσ 
Ρεπραγμζνων που αφορά ςτθν 
προετοιμαςία για τθν ικανοποίθςθ των 
κριτθρίων επιλογισ των πράξεων. 

 Μαραςλι 
Αναςταςία 
Ψυχολόγοσ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ 

 - Άννα 
Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ. 

 Καδοποφλου 
Ευγενία ΤΕ 
Κοινωνικι 
Λειτουργόσ 
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26/2/2015 ΔΘΜΑΧΕΙΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Αποςτολι 2
θσ

 Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων, 
αποφάςεισ Δ.Σ. του επικεφαλισ και των 
εταίρων τθσ ςφμπραξθσ, αλλά και το 
καταςτατικό υπογεγραμμζνο. 

 Άννα Μπογιατηι 
Ρροϊςταμζνθ 
Αυτοτελοφσ 
Τμιματοσ 
Κοινωνικισ 
Ρροςταςίασ, 
Ραιδείασ και 
Ρολιτιςμοφ 
Διμου 
Ορεςτιάδασ. 

 
 
 
2. ΦΟΕΙΣ ΡΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΟΙ 
 

Α
/
Α 

ΦΟΕΑΣ 

Συμβατότθτα 
κριτθρίων 
επιλογισ 

ςυμμετοχισ ςτθν 
Κοινωνικι 
Σφμπραξθ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩ
ΝΥΜΟ 
ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΡΙΣ
ΤΟ
ΡΟ
ΙΗ
ΜΕ
ΝΟ
Σ 
ΦΟ
Ε
ΑΣ 

ΜΗ 
ΡΙΣΤ
ΟΡΟΙ
ΗΜΕ
ΝΟΣ 
ΦΟ
ΕΑΣ 

Σ
Υ
Ν
Ε

Γ
Α
Τ
Ε
Σ 

1 ΔΘΜΟΣ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
 


ΔΘΜΑΧΟΣ 
ΜΑΥΙΔΘΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΒΑΣ. ΚΩΝ./ΝΟΥ 11 Τ.Κ. 68200 
ΟΕΣΤΙΑΔΑ ΤΘΛ. 2552350300 
Email:mayor@orestiada.gr 

X   

2 ΙΕΑ 
ΜΘΤΟΡΟΛΘΙΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ & 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 


 
 

ΜΘΤΟΡΟΛΙΤΘΣ
ΚΑΡΑΘΑΚΘΣ 
ΜΘΝΑΣ- 
ΔΑΜΑΣΚΘΝΟΣ 

ΡΑΤ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 7 
Τ.Κ. 68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
ΤΘΛ: 2553022902- 229201 
FAX: 2553022901 
Email: imdos@otenet.gr 

X   

3 ΔΘΜΟΣ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 



ΔΘΜΑΧΟΣ 
ΡΑΤΣΟΥΙΔΘΣ 
ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ 

Υψθλάντου 3-5 Τ.Κ. 68300 
ΤΘΛ:2553351333 
Fax: 2552351324 
Email: 
v.keskini@didymoteicho.gr 

X   

4 ΝΡΔΔ- ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ 
ΔΘΜΟΥ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 



ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΜΡΑΜΡΟΥΔΘΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ 

ΕΘΝΟΜΑΤΥΩΝ 98 
ΟΕΣΤΙΑΔΑ ΤΘΛ. FAX 
25525029797  email: 
kkpaado@orestiada.gr 
 

X   

5 ΝΡΔΔ – ΚΕΝΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 
ΔΘΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ  

 


ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΤΗΙΒΑΑΣ 
ΓΕΩΓΙΟΣ 

25
θσ

 Μαΐου & Κριεηι 
ΤΘΛ.: 2553024555 
2553022030 
Email: kefodid@yahoo.gr 

X   

6 ΝΡΔΔ – ΚΕΝΤΟ 
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- 
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ- 
ΡΑΙΔΕΙΑΣ- 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΘΜΟΥ 
ΔΙΔYΜΟΤΕΙΧΟΥ 



ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΣΤΑΜΡΟΛΙΔΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΘ 

ΟΦΕΩΣ 1 Τ.Κ. 68300 
ΤΘΛ: 2553350642-50628 
FAX: 2553024424 
Email: 
evgenidio@didymoteicho.gr 

Χ   



Δήμοσ Ορεςτιάδασ - Τεύχοσ Πεπραγμένων Διαβούλευςησ  ΤΕΒΑ 

  25 

 

7 ΕΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΧΑΣΑΝΙΔΘΣ 
ΡΕΤΟΣ 

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΩΝ 89 ΟΕΣΤΙΑΔΑ 
ΤΘΛ.25525026152 
petrris@yahoo.gr 

  Χ 

8 ΝΟΜΑΧΙΑΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΘΙΑ 
ΡΑΑΤΘΜΑ 
ΟΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 


ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΤΣΑΜΘΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΕΘΝΟΜΑΤΥΩΝ 98 
ΟΕΣΤΙΑΔΑ ΤΘΛ. FAX 
25525029797  email: amea 
or@gmail.com 
 

  Χ 

9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΡΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
ΒΟΕΙΟΥ ΕΒΟΥ «ΟΙ 
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΟΙ» 

 
 



ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. 
ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΘΣ 

 ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 11 ΟΕΣΤΙΑΔΑ 
ΤΘΛ. 2552022220 
6944581348 
6982471821 
Email: pbevrou@gmail.com 

  Χ 

10 ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΚΤΕΛ 
ΥΡΕΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΑΜΜΩΝ Ν. 
ΕΒΟΥ 

 
 



ΡΟΕΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΝΤΟΥΜΡΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 36 Τ.Κ. 68100 
ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘ 
ΤΘΛ: 2551088676 
2551029948 
Email:ktelebr@axd.forthnet.gr 

  X 

 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ 

 

 

ΜΑΥΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


