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1. Εισαγωγή 
Η Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής 

Ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ, προχώρησε στην διερεύνηση δυνατοτήτων & 

προτάσεων για πιλοτικές δράσεις κοινωνικής υποστήριξης στην Π.Ε. Ροδόπης, με 

σκοπό την δημιουργία του παρόντος εγχειριδίου που περιλαμβάνει προτεινόμενες 

κοινωνικές δράσεις της Π.Ε. Ροδόπης και τους αντίστοιχους τρόπους υλοποίησής 

τους, ώστε να υλοποιούνται άμεσα στοχευμένες δράσεις με το μέγιστο δυνατό 

κοινωνικό αποτέλεσμα, χωρίς να επαναλαμβάνονται δράσεις που στο παρελθόν 

είχα υλοποιηθεί χωρίς όμως να αποφέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 

 

2. Κοινωνικοί φορείς στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ροδόπης  

 Η πρώτη φάση του έργου ξεκίνησε με επαφές με τους Δήμους του Ν. Ροδόπης, 

αλλά και με άλλες υπηρεσίες, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών, για τους φορείς 

που εδρεύουν στον Ν. Ροδόπης και προσφέρουν κοινωνικό έργο στους κατοίκους 

της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ακολούθησε η τηλεφωνική επικοινωνία με 

τους φορείς και τις υπηρεσίες, όπου δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με το 

συγκεκριμένο έργο της Περιφέρειας και από μέρους τους πραγματοποιήθηκε η 

αποστολή των στοιχείων του φορέα και η αποστολή του ερωτηματολογίου.  

Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail),  

τηλεομοιοτυπεία (Fax), αλλά και με φυσική παρουσία του αναδόχου στις 

υπηρεσίες. Το ερωτηματολόγια είναι ένας τρόπος έρευνας στην επιστήμη της 

Κοινωνικής Εργασίας, που βοηθά στην αποτελεσματική καταγραφή των στοιχείων, 

καθώς και στη συμπλήρωση λεπτομερειών, όπου κρίνεται απαραίτητο. Το 

ερωτηματολόγιο της συγκεκριμένης έρευνας περιείχε, τα στοιχεία του φορέα 

(επωνυμία φορέα, υπεύθυνος φορέα, ειδικότητα υπεύθυνου,  τηλέφωνο/ fax, 

διεύθυνση, e-mail), η ομάδα στόχος που εξυπηρετεί, ο σκοπός ίδρυσης,  ο 

πληθυσμός των ωφελούμενων και τέλος η περιγραφή των δράσεων.  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX E-MAIL 

1.  ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΑΣΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ      ΑΡΓΥΡΩ ΙΑΣΜΟΣ 2534024828 
 

alexargyro@yahoo.gr 

2.  Κ.Α.Π.Η  ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΑΪΜΗ ΡΩΞΑΝΗ 
 

ΙΑΣΜΟΣ 2534024828 
 

 

3.  ΚΔΑΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: 
ΜΠΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΙΑΣΜΟΣ  
2534350122 

 

 
xbouka@gmail.com 

4.  ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΣΜΟΣ 2532023180 
6945323855 

 
 

aimodiasmou@gmai.co
m 

mailto:alexargyro@yahoo.gr
mailto:xbouka@gmail.com
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5.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΣΤΗΣ  
2531095204 

 

popikatran@yahoo.gr 

6.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΜΑΞΑΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΑΜΑΞΑΔΕΣ 2534031073 
 

leovaskl@yahoo.gr 

7.  ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΥΡΑΣ 
 

 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: ΦΙΓΚΕΝ 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ 

 
 

ΦΙΛΥΡΑ 

 
 

6972508511 

bss.dimosarrianwn@gm
ail.com 

8.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΡΡΙΑΝΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: ΦΙΓΚΕΝ 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ 

 

 
ΑΡΡΙΑΝΑ 

6972508511 
 

bss.dimosarrianwn@gm
ail.com 

9.  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 
ΡΟΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 
 

ΞΥΛΑΓΑΝΗ 

 
 

2533022439 
 

Kemas2011@gmail.com 

10.  ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: ΜΠΑΛΤΑ 
ΤΟΥΤΖΑΙ 

ΣΑΠΕΣ 2532023578 
 

iaksapon@yahoo.gr 

mailto:popikatran@yahoo.gr
mailto:leovaskl@yahoo.gr
mailto:bss.dimosarrianwn@gmail.com
mailto:bss.dimosarrianwn@gmail.com
mailto:bss.dimosarrianwn@gmail.com
mailto:bss.dimosarrianwn@gmail.com
mailto:Kemas2011@gmail.com
mailto:iaksapon@yahoo.gr
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11.  ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΚΕΦΙΑΠ- ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΠΑΡΟΔΟΣ Π.ΕΛΛΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 
2531350800 

 

info@komotini-
hospital.gr 

12.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ:ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ & 

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΗ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ 
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2531022535 pronoia.dimos@komoti
ni.gr 

13.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2531072173 pvsdcom@otenet.gr 

14.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΙΓΕΙΡΟΣ 2531072414 
2531023175 

pvsdcom@otenet.gr 

15.  ΒΟΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΑ ΦΑΝΑΡΙ 2531023175 pvsdcom@otenet.gr 

mailto:info@komotini-hospital.gr
mailto:info@komotini-hospital.gr
mailto:pronoia.dimos@komotini.gr
mailto:pronoia.dimos@komotini.gr
mailto:pvsdcom@otenet.gr
mailto:pvsdcom@otenet.gr
mailto:pvsdcom@otenet.gr
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16.  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ν. 
ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΤΣΙΑΝΗ ΟΛΓΑ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ 2531023175 pvsd.com@otenet.gr 

17.  ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2531072969 iakkomotinis@yahoo.gr 

18.  ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ 2531095220 d.kourtidou@yahoo.gr 

19.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΤΣΑΤΣΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 

ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2531082063 tsatarch@gmail.com 

20.  Α’ ΚΑΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2-4 2531027702 Tasoula-
2011@hotmail.com 

21.  Β’ ΚΑΠΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2531083981 
2531083888 
2531083344 

konefst@hotmail.gr 
 

mailto:pvsd.com@otenet.gr
mailto:iakkomotinis@yahoo.gr
mailto:d.kourtidou@yahoo.gr
mailto:Tasoula-2011@hotmail.com
mailto:Tasoula-2011@hotmail.com
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22.  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: 
ΣΑΡΑΦΗ ΑΝΝΑ 

ΘΑΣΟΥ 18, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2531022011 ghrkomot@otenet.gr 

23.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΣ 2534350000 
 

Kazantzi.o@1073.syzefx
is.gov.gr 

24.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΕΣ 2532350001 
 

info@1104.syzefxis.gov.
gr 

25.  ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ «ΟΡΦΕΑΣ» 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΚΑΡΟ ΕΣΑΓΙΑΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ:ΚΑΣΣΕΡΗ 
ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΠΛΕΤΣΑ 19 

2531081750-1 
 

kporfeas@otenet.gr 

26.  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  
ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΝΤΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ, 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, 

ΠΑΣΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 
ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

2531081288 
 

kdayrodo(AT)sch.gr 

27.  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1 2531023175  
pvsdkom@otenet.gr 

mailto:ghrkomot@otenet.gr
mailto:Kazantzi.o@1073.syzefxis.gov.gr
mailto:Kazantzi.o@1073.syzefxis.gov.gr
mailto:info@1104.syzefxis.gov.gr
mailto:info@1104.syzefxis.gov.gr
mailto:kporfeas@otenet.gr
mailto:pvsdkom@otenet.gr
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28.  ΚΑΑΠ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΠΡΩΗΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

15ο ΧΜΛ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-
ΞΑΝΘΗΣ 

2531352000 thxp28@otenet.gr 

29.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΓΑΒΡΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΤΕΡΝΑ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 

2531029142 zizoyzizoy@gmail.com 

30.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΓΟΥΔΟΥΝΤΑΚΗ ΕΦΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 

2531033290 komotini@isotita.gr 

31.  ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ) (Συμβουλευτικό Κέντρο, 
Μονάδα Οικογενειακής 
Υποστήριξης, 
Συμβουλευτική Κρατουμένων στο 
Γενικό Κατάστημα Κράτησης 
Κομοτηνής) 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΤΖΙΟΓΚΙΔΟΥ ΝΤΕΛΙΑ 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
Γ. ΜΑΡΑΣΛΗ 1, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

25310-37842 cckomotini@kethea-
kivotos.gr- 
  
info@kethea-kivotos.gr 

mailto:thxp28@otenet.gr
mailto:zizoyzizoy@gmail.com
mailto:komotini@isotita.gr
mailto:cckomotini@kethea-kivotos.gr-
mailto:cckomotini@kethea-kivotos.gr-
mailto:info@kethea-kivotos.gr
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32.  ΟΚΑΝΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ: ΚΑΤΣΙΚΙΔΟΥ 
ΜΑΓΔΑ 

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 45, 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

2531020599, 
2531073488 
FAX:2531021195 

Pesy_komotinis@okana
2010.gr 

33.  Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΖΒΙΖΗ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ 8 

2531084228 
6948781892(κ. 
Φριτζαλας) 

f_john542@hotmail.co
m 

34.  ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
SOS) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΣΟΥΖΑΝΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ 

ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ 7-11 25310-82788 soskomotini@sos-
villages.gr 

35.  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ&ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΚΜΟΠ) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΕΛΛΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 

ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

2531023175 
 

pvsdkom@otenet.gr 
ellada@hotmail.com 

36.  ΧΕΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΝΙΔΩΝ) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 14 2531026252 
6972313390 

filippidoum@yahoo.gr 

37.  ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «Η 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» 

ΣΑΡΑΦΗ ΑΝΝΑ ΘΑΣΟΥ 18 2531022011 ghrkomot@otenet.gr 

mailto:Pesy_komotinis@okana2010.gr
mailto:Pesy_komotinis@okana2010.gr
mailto:f_john542@hotmail.com
mailto:f_john542@hotmail.com
mailto:soskomotini@sos-villages.gr
mailto:soskomotini@sos-villages.gr
mailto:pvsdkom@otenet.gr
mailto:ellada@hotmail.com
mailto:filippidoum@yahoo.gr
mailto:ghrkomot@otenet.gr
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38. ? ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 12 25310 22589 vivkomot@otenet.gr. 

39. ? ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΠΟΠΤΡΙΑ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ 
ΖΩΗ  

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 6977427437 
 

zoegab@otenet.gr 

40. ? ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: 
ΧΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΡΑΣΛΗΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ 1 

25310-25200   

41. ? ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

25310 33033, 25310 
29973 

kpakomotini@oaed.gr 

42. ? ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: 
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΠΑΝ. ΕΛΗ 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ 

2531350828 Kekykamea.rodopi@10
21.syzefxis.gov.gr   

43. ? ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΙΑΤΡΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΡΑΣΛΗΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ 1 

2531025200  

44. ? ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 10  
2531027178 
6939792364 

Dimitrakopoulso.kostis
@gmail.com 

mailto:vivkomot@otenet.gr
mailto:zoegab@otenet.gr
mailto:kpakomotini@oaed.gr
mailto:Kekykamea.rodopi@1021.syzefxis.gov.gr
mailto:Kekykamea.rodopi@1021.syzefxis.gov.gr
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=49
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=49
mailto:Dimitrakopoulso.kostis@gmail.com
mailto:Dimitrakopoulso.kostis@gmail.com
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45.  ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
ΚΥΡΙΩΝ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟ 12 2531036972 
 

 

46. ? ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
«ΡΟΔΟΠΗ» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 
ΣΤΑΘΗΣ 

Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΩΝΙΑ 

 
2531 034071 

 

rodopi.sympraksi@gma
il.com 

47. ? ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΕΤΙΝΕ ΟΛΓΑ Ν. ΤΣΑΝΑΚΛΗ 15 2531023165 info@karatheodori.org 

48. ? ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΡΟΔΟΠΗΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΜΕΡΙΜΝΑ 
 

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΦΩΤΙΟΣ 
ΜΕΛΕΓΚΟΣ 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ & 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 

25313 54100 dygeia@pamth.gov.gr 

49. ? ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΚΟΥΤΛΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ- 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
2531 022602 

Fax: 2531022602 

Δεν έχουν mail, θα το 
προωθήσουν στα 
κεντρικά  
 

50. ? ΚΕΣΠΕΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 2 25310 80393 kespem@otenet.gr 

mailto:rodopi.sympraksi@gmail.com
mailto:rodopi.sympraksi@gmail.com
mailto:info@karatheodori.org
mailto:dygeia@pamth.gov.gr
mailto:kespem@otenet.gr
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51. ? ΚΕΣΠΕΜ ΣΑΠΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
ΣΑΠΩΝ 

25320-22172 kespem@otenet.gr 

52. ? ΚΕΣΠΕΜ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΑΣΜΟΥ 25340-24454 kespem@otenet.gr 

53. ? ΚΕΣΠΕΜ ΟΡΓΑΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΓΑΝΗΣ  kespem@otenet.gr 

54. ? ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΗ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΜΑΤΑΚΑΚΗ 
ΤΟΥΛΑ  

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
1 

2531026536 mail@1dim-eid-
komot.rod.sch.gr 

55. ? ΕΕΕΕΚ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

Κοινωνική λειτουργός : 
ΙΟΜΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΥΦΑΝΤΕΣ 2531070458 
 

mail@eeeek.rod.sch.gr 

56. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΜΕΑ 
ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ 
ΜΑΡΙΛΙΑ 

ΜΕΡΑΧΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
1 

2531033114 info@syd.gr 
www.syd.gr 

mailto:kespem@otenet.gr
mailto:kespem@otenet.gr
mailto:kespem@otenet.gr
mailto:mail@1dim-eid-komot.rod.sch.gr
mailto:mail@1dim-eid-komot.rod.sch.gr
mailto:mail@eeeek.rod.sch.gr
mailto:info@syd.gr
http://www.syd.gr/
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57. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΦΙΛΩΝ 
"ΠΕΡΠΑΤΩ" Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΤΑΞΙΛΔΑΡΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΕΡΜΑ Λ. 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 
ΣΤΕΓΗ ΑΜΕΑ 

2531036909 
 

info@perpato.gr 

58. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ 
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ "ΕΝΟΡΑΣΗ" 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: βουλβουκελης 
παναγιωτης 

6942616061 ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ & 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- 
ΠΑΡΜΕΝΙΩΝΟΣ 10 Β’ 

mixsofia_ssp@yahoo.gr 
nikipavlidou@.yahoo.gr 

59. ? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΥ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΑ-
καρχαδακη  

ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

2531025200  
2531031217 
2531351502 
6944892212 

 

60. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ  & 
ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΡΟΔΟΥΛΑ 

ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

2531031061 dynamipsixis@gmail.co
m 

61. ? ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ) 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 70 2531030468- 25510-
38178 / 20656  

Ekpsale1@gmail.com 

62. ? ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
 

ΝΤΑΡΙΔΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ: 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΙΔΗ 
10-12 

25310 70092 ag.stasinopoulos@.gr 

http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=63
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=63
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=63
mailto:info@perpato.gr
mailto:mixsofia_ssp@yahoo.gr
mailto:nikipavlidou@.yahoo.gr
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=70
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=70
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=70
mailto:dynamipsixis@gmail.com
mailto:dynamipsixis@gmail.com
mailto:Ekpsale1@gmail.com
mailto:ag.stasinopoulos@.gr
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63. ? ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΑ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Κ. ΡΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΕΩΣ: 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΙΔΗ 
10-12 

25310 60001 ag.marina@stasinopoul
os.gr 

64. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟ 
ALZHEIMER  & ΣΥΝΑΦΕΙΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "Ο 
ΛΟΓΟΣ" 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

2531031690 
6936196896 

azheimerkom@gmail.co
m 
          
ntinakom@gmail.com  

65. ? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ) 
 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

6974849749 (ΣΤΑΘΗΣ) 
Τσολακης 
6979983707 

stathisg@otenet.gr 

66. ? ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ 
Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΑΣΛΗ ΚΑΙ 
ΠΥΡΓΟΥ ΓΩΝΙΑ, 
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

2531083999 ΑΝΟΙΧΤΑ: 10.30- 12.00 

67. ? ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ 
ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ Η 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΒΑΝΤΑ  
 

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 60 2531027211  

68. ? ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αριστ. 
Παπακωνσταντίνου 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6 

 perodopis@set.org.gr 

mailto:ag.marina@stasinopoulos.gr
mailto:ag.marina@stasinopoulos.gr
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=81
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=81
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=81
mailto:alzheimerkom@gmail.com
mailto:alzheimerkom@gmail.com
mailto:ntinakom@gmail.com
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=97
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=97
mailto:stathisg@otenet.gr
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=92
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=92
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=92
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=45
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=45
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=45
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=48
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=48
http://www.komotini.gr/cultural.php?detail=1&cultID=48
mailto:perodopis@set.org.gr
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69. ? ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ 
 
 

Κ. ΛΙΟΦΑΓΟΥ  210.36.00.628 athens@amnesty.org.gr 

70. ?  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
 

  2531022642 
2531022569 

immKom@otenet.gr 

71. ?  
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΥΚΑΚΗΣ  2531021775 menelaossikakis@gmail
.com 

72. ?  
 
ΛΕΣΧΗ LIONS ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
«ΟΡΦΕΑΣ» 

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΖΩΗ  6937077587 z.kosmidou@komotini.
gr 

73. ?  
 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ   thkallin@socadm.duth.
gr  

 

mailto:athens@amnesty.org.gr
mailto:immKom@otenet.gr
mailto:menelaossikakis@gmail.com
mailto:menelaossikakis@gmail.com
mailto:z.kosmidou@komotini.gr
mailto:z.kosmidou@komotini.gr
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3. Κοινωνικό έργο των φορέων της Π.Ε. Ροδόπης 
Αφού ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηματολογίων, ακολούθησε η 

πρώτη καταγραφή των φορέων που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και στη 

συνέχεια έγινε μία δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης, ώστε να υπάρξουν 

απαντήσεις από τους περισσότερους φορείς και υπηρεσίες. Αφού ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία της συλλογής, ακολούθησε η διαδικασία της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση 

βασίστηκε σε δείκτες εκροών, που  περιελάμβαναν τον αριθμό των φορέων που 

συμμετείχαν, το είδος τους, τον αριθμό των παρεμβάσεων, καθώς και τον τύπο 

τους, τις ομάδες στόχου, αλλά και τον πληθυσμό των ωφελούμενων.  

  

  Επίσης σημαντικό ρόλο στον τρόπο αξιολόγησης είχαν οι ανάγκες που εμφανίζει η 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Στο σύνολο του πληθυσμού της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης υπάρχουν κάποια άτομα, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες. Αναλυτικότερα είναι η Τρίτη Ηλικία, τα Άτομα με Αναπηρίες, καθώς και  

άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και οι άνεργοι που ανήκουν σε 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, τα εξαρτημένα άτομα, οι ψυχικά 

πάσχοντες, οι καρκινοπαθείς, οι Ρομά, Παλιννοστούντες, μουσουλμανική 

μειονότητα, μετανάστες, τα ανήλικα και εγκαταλελειμμένα παιδιά, οι κρατούμενοι 

και οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία. 

   Γνωρίζοντας λοιπόν τις ανάγκες που παρουσιάζει η κάθε πληθυσμιακή  ομάδα, 

παρουσιάσθηκαν οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους αντίστοιχους φορείς. 

Σύμφωνα με τον πληθυσμό του Ν. Ροδόπης, οι φορείς καλύπτουν τις ανάγκες των 

περισσότερων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.     

Αναλυτικότερα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

                        ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

   Το Βοήθεια στο Σπίτι του Ν. Σιδηροχωρίου ανήκει στην υπηρεσία του Κέντρου 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, στην οδό  ΓΡ. Μαρασλή 1 και 
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προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινότητα του Ν. Σιδηροχωρίου. Η ομάδα 

στόχος που εξυπηρετεί είναι  110 μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με 

αναπηρίες.  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και 

συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, από ειδικούς 

επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως επίσης και από εθελοντές και φορείς 

κοινωνικής αλληλεγγύης, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, 

άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το 

εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης. Επίσης φροντίζει για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης 

και ιδιαίτερα για την αύξηση των ποσοστών όσων αφορά την απασχόληση των 

γυναικών.  

   Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της 

ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ 

άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, 

καταγραφής, συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα 

έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας – επισκέψεων που 

εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη 

καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών:  

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες στόχους 

και στις οικογένειες τους  

 Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας  

 Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυμάτων, 

μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.)   

 Αγωγή Υγείας και Πρόληψης  
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 Συνοδεία σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις 

ιατρών  

 Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης  

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  

 Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς 

και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την 

αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των 

αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής 

περίθαλψης, σίτισης κ.τ.λ  

 Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας  

 Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και 

πρόνοιας, η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η 

εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης 

 Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και 

συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Το Βοήθεια στο Σπίτι της Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής ανήκει στην υπηρεσία του 

Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, στην οδό  ΓΡ. Μαρασλή 

1 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινότητα της Αιγείρου, Μελέτης, 

Μεσσούνης και Παλιάς Καλλίστης. Η ομάδα στόχος που εξυπηρετεί είναι 80  

μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.  Σκοπός του προγράμματος 

είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[20] 

 

φροντίδας και μέριμνας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως 

επίσης και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, σε μη 

αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με 

προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημα τους δεν τους 

επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Επίσης 

φροντίζει για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και ιδιαίτερα για την 

αύξηση των ποσοστών όσων αφορά την απασχόληση των γυναικών.  

   Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της 

ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ 

άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, 

καταγραφής, συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα 

έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας – επισκέψεων που 

εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη 

καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών:  

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες στόχους 

και στις οικογένειες τους  

 Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας  

 Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυμάτων, 

μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.)   

 Αγωγή Υγείας και Πρόληψης  

 Συνοδεία σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις 

ιατρών  
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 Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης  

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  

 Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς 

και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την 

αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των 

αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής 

περίθαλψης, σίτισης κ.τ.λ  

 Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας  

 

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Το Βοήθεια στο Σπίτι Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής ανήκει στην υπηρεσία του 

Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, στην οδό  ΓΡ. Μαρασλή 

1 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις τοπικές κοινότητες του Φαναρίου, Νέας 

Καλλίστης, Μέσης, Πόρπης και Γλυφάδας. Η ομάδα στόχος που εξυπηρετεί είναι 90 

μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.  Σκοπός του προγράμματος 

είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής 

φροντίδας και μέριμνας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως 

επίσης και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, σε μη 

αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με 

προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημα τους δεν τους 

επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Επίσης 

φροντίζει για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και ιδιαίτερα για την 

αύξηση των ποσοστών όσων αφορά την απασχόληση των γυναικών.  
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Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της 

ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ 

άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, 

καταγραφής, συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα 

έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας – επισκέψεων που 

εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη 

καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών:  

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες στόχους 

και στις οικογένειες τους  

 Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας  

 Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυμάτων, 

μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.)   

 Αγωγή Υγείας και Πρόληψης  

 Συνοδεία σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις 

ιατρών  

 Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης  

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  

 Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς 

και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την 

αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των 
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αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής 

περίθαλψης, σίτισης κ.τ.λ  

 Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας  

 Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και 

πρόνοιας, η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η 

εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης 

 Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και 

συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Το Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Κομοτηνής ανήκει στην υπηρεσία του Κέντρου 

Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, στην οδό  ΓΡ. Μαρασλή 1 και 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κατοίκους στην Κομοτηνή και στους οικισμούς 

Μικρό Κρανοβούνιο, Μεγάλο Κρανοβούνιο, Κόσμιο, Παραδημή, Ανθοχώρι, Γρατινή, 

Ροδίτης, Θρυλόριο, Στυλάριο, Σιδηράδες, Καρυδιά και Πάνδροσος. Η ομάδα στόχος 

που εξυπηρετεί είναι 90 μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, από ειδικούς επιστήμονες και 

καταρτισμένα στελέχη όπως επίσης και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής 

αλληλεγγύης, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με 

αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημα τους 

δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 

Επίσης φροντίζει για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και ιδιαίτερα για 

την αύξηση των ποσοστών όσων αφορά την απασχόληση των γυναικών.  

Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της 

ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια αυτά μεταξύ 
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άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, 

καταγραφής, συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα 

έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας – επισκέψεων που 

εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση. Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη 

καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, 

επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών:  

 Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες στόχους 

και στις οικογένειες τους  

 Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας  

 Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων 

και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

 Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυμάτων, 

μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.)   

 Αγωγή Υγείας και Πρόληψης  

 Συνοδεία σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις 

ιατρών  

 Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών 

αναγκών διαβίωσης  

 Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας  

 Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς 

και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος  

 Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την 

αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των 

αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής 

περίθαλψης, σίτισης κ.τ.λ  
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 Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας  

 Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και 

πρόνοιας, η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η 

εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης 

 Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και 

συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος. 

 

 

ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΚΕΜΕΑ- ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    Το Ιατροκοινωνικό κέντρο Μελέτης ανήκει στην υπηρεσία του Κέντρου Μέριμνας 

και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.   Τα Ιατροκοινωνικά κέντρα εντάσσονται 

στις ενέργειες για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού. Μέσω των Ιατροκοινωνικών κέντρων προωθείται η 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των Ελλήνων τσιγγάνων 

με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη. Ειδικότερα στόχοι του κέντρου είναι 

η καταγραφή της ομάδας στόχου, η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των 

υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους με επιδημιολογική έρευνα. 

Επιπλέον, η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα 

δημόσιας υγείας και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, η προάσπιση και 

προαγωγή υγείας με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων και η σύνδεση τους με 

κοινωνικά και προνοιακά προγράμματα. Επιπροσθέτως, η παροχή βοήθειας για την 

ρύθμιση διαδικαστικών και νομικών εκκρεμοτήτων με δημόσιες υπηρεσίες  και 

τέλος η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ένταξη της 

οικογένειας, ιδιαίτερα των παιδιών στην ελληνική κοινωνία και την αξιοποίηση των 

θεσμοθετημένων δομών της πολιτείας με σκοπό την ένταξη στα ειδικά 

προγράμματα αποκατάστασης και ενσωμάτωσης. 

     Στην περιοχή εξυπηρέτησης υπάρχει ένας οικισμός στον οποίον διαμένουν Ρομά, 

καθώς και άλλα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Όλοι οι κάτοικοι του 
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οικισμού είναι Έλληνες υπήκοοι, Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα,  μιλούν την 

τουρκική γλώσσα, ενώ μόνο ένας μικρός αριθμός από τους κατοίκους του οικισμού 

μιλάει και την ελληνική. Το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Μελέτης έχει καταγράψει 

συνολικά 235 οικογένειες (που αντιστοιχούν σε 544 άτομα) και εξυπηρετεί 187 από 

αυτές, εκ των οποίων οι 88 είναι  Ρομά. Ο αριθμός των ωφελούμενων συνολικά που 

εξυπηρετούνται είναι 408 άτομα (198 Ρομά), ενώ 58 άτομα είναι ανήλικα και 350 

είναι ενήλικα. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι μόνιμοι κάτοικοι. Αρκετοί 

από τους Ρομά (περίπου 48 οικογένειες)  έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για 

λόγους εργασίας, διατηρώντας όμως τη μόνιμη κατοικία τους στον οικισμό. 

Επιπλέον, τους καλοκαιρινούς μήνες περίπου το 1/3 του πληθυσμού είναι 

μετακινούμενοι, λόγω εποχιακής εργασίας.  

   Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων υλοποιούνται δράσεις από το 

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε εκπαιδευτικό και ψυχοκοινωνικό 

επίπεδο. Οι δράσεις του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού συνίστανται στις:  

1. Συνταγογράφηση 

2. Παραπομπές σε υγειονομικές μονάδες (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία), καθώς 

και ραντεβού σε νοσοκομεία της περιοχής.  

3. Πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα με την: 

 Κλινική εξέταση, περιποιήσεις τραυμάτων, χορήγηση φαρμάκων, 

υποδόριες, ενδομυϊκές ενέσεις, έλεγχος σακχάρου, χοληστερίνης, 

μέτρηση αρτηριακής πίεσης,  στο ΙΑΚ ή σε κατ’ οίκον επισκέψεις. 

 Χορήγηση δίαιτας μεταφρασμένη στην τουρκική γλώσσα, σε 

ασθενείς με Σακχαρώδη διαβήτη και Υπερχοληστεριναιμία,  

 Ενημέρωση για την σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και 

παρακολούθηση της πορείας της νόσου. 
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4. Κατ’ οίκον επισκέψεις. Μετά από έκλυση των κατοίκων και εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο, πραγματοποιούνται επισκέψεις κατ’ οίκον στον οικισμό. 

5. Λήψη ιατρικού ιστορικού. Λήψη ιατρικού ιστορικού και αρχειοθέτηση 

(καρτέλα ασθενούς). 

6. Εμβολιαστική κάλυψη. Έλεγχος της εμβολιαστικής  κάλυψης των παιδιών, σε 

συνεργασία με τους γονείς, με το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο του 

οικισμού. Το κέντρο καταχωρεί σε αρχείο, τα βιβλιάρια των εμβολίων των 

παιδιών, ενημερώνει για τα εμβόλια που υπολείπονται και παραπέμπει για 

εμβολιασμό στο Κέντρο Υγείας Ιάσμου όπως και στο Ι.Κ.Α.  Σε συνεργασία με 

την παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ιάσμου και με την  Διεύθυνση Υγείας 

Ροδόπης διενεργείται εμβολιασμός των παιδιών στο κέντρο. Στο ιατρείο 

γίνονται εμβόλια αντιτετανικά και αντιγριπικά. 

7. Προληπτικός έλεγχος. Σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Π. 

Θράκης, το  «Βοήθεια στο σπίτι» Δήμου Αιγείρου και το Κέντρο Υγείας 

Ιάσμου έγινε προληπτικός γυναικολογικός έλεγχος (pap-test) και ψηλάφηση 

μαστού, από τους παραπάνω φορείς. Το ΙΑΚ είχε διαμεσολαβητικό  ρόλο  

(ενημέρωσε πόρτα –πόρτα τις γυναίκες του οικισμού). Ακόμη, σε συνεργασία 

με την αντικαρκινική εταιρεία επισκέφτηκε τον οικισμό η κινητή μονάδα 

μαστογράφου. Ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση των γυναικών για θέματα 

οικογενειακού προγραμματισμού (αντισύλληψη). Επιπλέον, έγινε επίσκεψη 

της κινητής μονάδας της 4ης Δ.Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, στον οικισμό για 

αιματολογικές –βιοχημικές εξετάσεις, μέτρηση οστικής πυκνότητας και pap-

test. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της οδοντιατρικής μονάδας των 

Γιατρών του Κόσμου.  

Όσο αφορά τις δράσεις σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, αυτές αναφέρονται στις:  

1. Καταγραφή της ομάδας στόχου καθώς και των αναγκών τους  
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2. Διεκπεραίωση αστικό-δημοτικών θεμάτων (ενημέρωση για έκδοση και 

θεώρηση βιβλιαρίων υγείας, ασφάλιση ΟΓΑ-ΙΚΑ –ΠΡΟΝΟΙΑ). Τακτοποίηση 

εγγράφων/ πιστοποιητικών  (σε συνεργασία με άλλους φορείς).  

3. Ενημέρωση για επιδόματα αναπηρίας, πολυτεκνίας, ΟΑΕΔ κλπ, έκτακτα 

βοηθήματα και συντάξεις. 

4. Εκπαίδευση-Επιμόρφωση (προώθηση σε σεμινάρια επιδοτούμενα ή μη). 

5. Απασχόληση (συνεχής ενημέρωση του πληθυσμού για θέσεις εργασίας, 

εκδόσεις κάρτας ανεργίας). 

6. Συνεργασία με το ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού), το 

Νηπιαγωγείο Μελέτης και το Δημοτικό σχολείο Μελέτης για την 

παρακολούθηση της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο (κατ΄ οίκον 

επισκέψεις και παρότρυνση ως προς την εκπαίδευση των παιδιών).  

7. Παραλαβή της φαρμακευτικής αγωγής αλλά και των νέων βιβλιαρίων των 

ασθενών με κινητικά ή οικονομικά προβλήματα. 

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Συμβουλευτική στήριξης σε θέματα 

καθημερινής ζωής (διαπροσωπικές σχέσεις) καθώς και ενημερωτική, προληπτική 

συμβουλευτική σε κατοίκους του οικισμού, όσον αφορά στην αντιμετώπιση και 

σωστή διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Ακόμα παρέχει ψυχοσυναισθηματική 

υποστήριξη σε άτομα ή οικογένειες  που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Σε 

συνεργασία με το σχολείο και το νηπιαγωγείο της περιοχής παρακολουθείται η 

πορεία των παιδιών του οικισμού, ενώ παρέχεται συμβουλευτική όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, τόσο μέσα από ατομικές συνεδρίες όσο και μέσα από συνεδρίες 

οικογένειας. 

   Στο πρόγραμμα εντάσσεται η ομάδα συμβουλευτικής εφήβων. Τέλος 

πραγματοποιείται η παραπομπή των ωφελούμενων σε αρμόδιους φορείς όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο, αλλά και η συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες του κέντρου 
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για την ενημέρωση και την δημιουργία ολοκληρωμένης εικόνας του κάθε 

ωφελούμενου.  

Ακόμα  οι δράσεις σε εκπαιδευτικό επίπεδο είναι: 

Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού: Δημιουργία αθλητικού χώρου, με τη 

συνδρομή του Δήμου, για περαιτέρω αξιοποίηση του σε προγράμματα μαζικής 

άσκησης. 

Άσκηση για υγεία: Ατομική σωματομετρική αξιολόγηση/ερωτηματολόγιο: 

Δημιουργία ενημερωτικού ερωτηματολογίου σχετικά με τα οφέλη της άσκησης στην 

υγεία, ώστε να μετρηθούν, επεξεργαστούν και αξιολογηθούν δεδομένα. Καθώς και 

η Ατομική ενημέρωση όπου είναι η  ενημέρωση για τα οφέλη της άσκησης και τη 

σωστή διατροφή. Αλλά  και η εύρεση κινήτρων για προώθηση προγραμμάτων 

άσκησης σε υγιείς ενήλικες, γυναίκες, παιδιά, και άτομα που πάσχουν από χρόνιες 

παθήσεις (σακχαρώδη διαβήτη, μυοσκελετικές παθήσεις, στεφανιαία νόσο κλπ.) 

Φυσική αγωγή: Προσχολική ηλικία: Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκινητικής 

αγωγής-μουσικοκινητικής αγωγής στην προσχολική ηλικία. Βελτίωση των γνωστικών 

και αντιληπτικών ικανοτήτων τους, και κυρίως της γλωσσικής ικανότητας μέσα από 

παιγνιώδεις μορφές άσκησης (οπτικό-ακουστικό-κινητικό μορφωτικό περιεχόμενο). 

Εκπαίδευση :  Ομάδες εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες που δεν 

έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση με απώτερο σκοπό την απόκτηση 

του απολυτήριου τίτλου Δημοτικού. 

Τέλος πραγματοποιούνται Σεμινάρια-Ημερίδες ευαισθητοποίησης. Το προσωπικό 

του κέντρου μας συμμετείχε σε 6 ενημερωτικά σεμινάρια σχετικά με την κοινωνική 

ένταξη και τον προληπτικό έλεγχο των ευπαθών ομάδων. Επίσης παρευρέθηκε  σε 

ημερίδα του Πανελληνίου Δικτύου των Ιατροκοινωνικών κέντρων. 

Σε συνεργασία με ΜΚΟ το κέντρο συμμετείχε στην εκπόνηση ερευνητικής μελέτης 

για ευπαθείς ομάδες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ευαισθητοποίησης στους 

κατοίκους του οικισμού (ομάδα στόχο). Τα θέματα που παρουσιάστηκαν 

αφορούσαν την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με την γρίπη των χοίρων καθώς 
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και το έργο της ψυχολόγου (αναγκαιότητα ψυχολόγου, συνεδρίες/απόρρητο και 

λόγοι που μας οδηγούν στο να ζητήσουμε βοήθεια από έναν ειδικό).  

Αλλά και Δωρεές-Βοηθήματα. Στο διάστημα που λειτουργεί το Ιατροκοινωνικό 

έχουν γίνει πολλές δωρεές ρουχισμού, υποδημάτων, παιχνιδιών (Το χαμόγελο του 

παιδιού), τροφίμων και υγειονομικού υλικού (pampers, επιθέματα κατακλίσεων). 

Επίσης μετά από δωρεά της ΧΕΝ Κομοτηνής διανεμήθηκαν σαμπουάν, πιπίλες και 

μπιμπερό σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Η εταιρεία Colgate προσέφερε 

οδοντιατρικό υλικό σε παιδιά του οικισμού (οδοντόβουρτσες και οδοντόκρεμες). 

Τέλος σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής 

μοιράστηκαν τρόφιμα (ρύζι, τυρί, μακαρόνια, λάδι) αλλά και καυσόξυλα σε 

ορισμένους κατοίκους από την ομάδα στόχο που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική 

κατάσταση.  

 

«ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

Το «Ιατροκοινωνικό Κέντρο» Κομοτηνής παρέχει τις υπηρεσίες του στον πληθυσμό 

των Ρομά (όλων των ηλικιών) στις περιοχές Αλάν Κουγιού και Ανάχωμα.  

   Σκοπός της υπηρεσίας είναι η προώθηση στην απασχόληση, η στήριξη των 

παιδιών της οικογένειας, η ενδυνάμωση των κοριτσιών και γυναικών, η 

πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, η 

αστικοδημοτική τακτοποίηση καθώς και η κοινωνικοποίηση τους. 

   Οι δράσεις που υλοποιεί περιλαμβάνουν την καταγραφή της ομάδας στόχου, την  

ανίχνευση του επιπέδου και την καταγραφή των υγειονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων τους, τα σεμινάρια σε θέματα εκπαίδευσης και υγείας, τις ημερίδες 

ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των δημοσίων και κοινωνικών φορέων 

(σχολεία, κέντρα προώθησης της απασχόλησης). Επίσης φροντίζει για την 

συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη των ωφελούμενων, καθώς και για 

παροχές μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής. 
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   «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΜΑΞΑΔΩΝ» 

   Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται από τον φορέα ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. του 

Δήμου Ιάσμου. Η μονάδα αποτελείται «ανεπίσημα» από τρεις δομές, Ιάσμου, 

Αμαξάδων και Σώστη. Το πρόγραμμα εξυπηρετεί άτομα ηλικιωμένα και άτομα τα 

οποία δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ΑμεΑ κτλ. Οι εξυπηρετούμενοι 

αποτελούν εξαρτώμενα μέλη άνεργων οικογενειών ή και εργαζομένων που 

αναγνωρισμένα επαπειλούνται με ανεργία (ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ). Από τον Ιούλιο του 

2011 η μονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» Ιάσμου (Ίασμος, Σώστης, Αμαξάδες) εξυπηρετεί  

105 άτομα. Πλην αυτών εξυπηρετούνται περισσότεροι από 300 ηλικιωμένοι και μη 

οι οποίοι αξιολογήθηκε ότι χρήζουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας.    

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

εξυπηρετούμενων (ηλικιωμένων και μη ανδρών και γυναικών) που χρήζουν 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών ή και κατ’ οίκον 

βοήθειας με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής 

φροντίδας καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Επίσης με 

την παροχή υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους  επιτυγχάνεται η ουσιαστική 

διευκόλυνση των ωφελουμένων προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα 

τους, και η ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 

Το προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις 

κάθε ειδικότητας: 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί αρχικά μεριμνούν για την ατομική κοινωνική στήριξη 

(αξιολόγηση, ιεράρχηση αναγκών, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ενημέρωση για 

υπηρεσίες και δυνατότητες , υποστήριξη και παραπομπή εφόσον χρειαστεί). Επίσης 

αναλαμβάνουν τις ενέργειες οργάνωσης και συντονισμού (διερεύνηση τοπικών 

αναγκών, ενημέρωση κοινότητας, οργάνωση εσωτερικών συναντήσεων , 

απολογισμός, συνεργασία και δικτυωτή με άλλους φορείς, οργάνωση εθελοντών, 
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δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης κα πολιτισμού).  Εν συνεχεία φροντίζει για την 

κοινωνική στήριξη της οικογένειας (αξιολόγηση αναγκών οικογένειας, λήψη 

ιστορικού οικογένειας, ενημέρωση για υπηρεσίες και δυνατότητες, υποστηρικτική 

εργασία), καθώς και για την διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιτροπές, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία , αλλά και για 

την μετακίνηση προς την οικία και του ωφελούμενου.  

 Οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν την νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων (λήψη 

ζωτικών σημείων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, 

συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και 

περιποίηση κατακλίσεων). Επίσης μεριμνούν για την ατομική προσωπική 

καθημερινή φροντίδα (διασφάλιση ατομικής υγιεινής), την εκπαίδευση του 

φροντιστή της οικογένειας, την κοινωνική στήριξη της οικογένειας, καθώς 

αναλαμβάνουν εξυπηρετήσεις, διαμεσολαβήσεις, ενέργειες οργάνωσης 

συντονισμού και μετακίνηση προς την οικία του ωφελούμενου.  

   Οι οικογενειακοί βοηθοί φροντίζουν για την οικιακή καθαριότητα (διατήρηση 

υγιεινής οικίας, φροντίδα κρεβατιού, διατήρηση καθαριότητας οικίας), για την 

ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα (φαγητό, τάϊσμα, βοήθεια στην 

μετακίνηση, φροντίδα εμφάνισης, διασφάλιση ατομικής υγιεινής, φροντίδα 

νυχιών), αναλαμβάνει ενέργειες οργάνωσης συντονισμού, εξυπηρετήσεις (αγορές, 

εξόφληση λογαριασμών, προμήθεια φαρμάκων), δευτερεύουσα νοσηλευτική 

φροντίδα (παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής) και τέλος 

αναλαμβάνουν τη μετακίνηση  προς την οικία και του ωφελούμενου. 

 

 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

   Το «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα, που αφορά την εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’οίκον υπηρεσιών, 

φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα 

επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με 
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αναπηρίες και ανέργους. Εξυπηρετεί τέσσερις δομές του Δήμου Αρριανών, που 

είναι οι δομές Αρριανών, Φιλλύρα, Κέχρου και Οργάνης. Η κάθε δομή εξυπηρετεί 

αντίστοιχα, 108, 73, 203 και 283 άτομα. Σύνολο 667 εξυπηρετούμενοι.  

  Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των 

ατόμων στα οποία απευθύνεται και εξυπηρετεί.  Αποσκοπεί στην εξασφάλιση μιας 

αξιοπρεπούς και αυτόνομης ζωής στα άτομα αυτά, ώστε να τους επιτρέπεται η 

παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς επίσης 

προσπαθεί να αναβαθμίσει το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. Στρατηγικής 

σημασίας γι ατο πρόγραμμα είναι η αύξηση απασχόλησης τοπικού στελεχιακού 

δυναμικού (κοινωνικών – ανθρωπιστικών επιστημών), η εκμετάλλευση της τοπικής 

δημογραφικής ιδιαιτερότητας  αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, η συγκράτηση 

πληθυσμού στις εστίες του και τέλος η υποστήριξη σε απομακρυσμένες περιοχές 

μέσω μοντέλων συνεργασίας με   κοινωνικούς φορείς.   

   Οι δράσει ς του προγράμματος υλοποιούνται από τις παρακάτω ειδικότητες: 

κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής και οικιακή βοηθός. 

  Ο κοινωνικός λειτουργός φροντίζει για την αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών 

των ατόμων της κοινότητας, προσφέρει υπηρεσίες υποστηρικτικής κοινωνικής 

εργασίας και συμβουλευτικής οικογένειας και ατόμου, επίσης καταβάλλει 

προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του Δήμου σε θέματα 

υγείας και περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, μέριμνα για 

κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας- αναπηρίας, συντάξεις), 

συνεργάζεται με διάφορους φορείς και τέλος μεσολαβεί και συνεργάζεται με 

υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας, κλπ). 

   Η νοσηλευτική φροντίδα, η οποία προσφέρεται από δύο νοσηλευτές αφορά τη 

συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων του προγράμματος οι 

οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι,  την 

ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται, την αγωγή υγείας στο άτομο 

και τη κοινότητα, τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων, τη συνεργασία με 
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ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς, την εκπαίδευση της οικογένειας για 

θέματα υγείας που την απασχολούν.  

   Τέλος, η Οικογενειακή Βοήθεια προσφέρεται από  τους τρεις οικογενειακούς 

βοηθούς και αναφέρεται στην καθαριότητας κατοικίας , στις εξωτερικές εργασίες 

(αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών),  στη συντροφιά και στην ατομική 

υγιεινή.  

  Τελικοί αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών από το πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» είναι  οι  ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και άτομα χρήζοντας βοήθειας, που δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως,  οι γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην 

αμειβόμενη ενεργό οικονομική ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από 

απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και 

οικογένειας και γενικά οι κάτοικοι των Κοινοτήτων που απασχολούνται στο 

πρόγραμμα. 

 

 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

   Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ιάσμου αποτελείται από τρείς 

δομές (Ίασμος, Αμαξάδες και Σώστη). Η δομή του Ιάσμου περιλαμβάνει 130 άτομα 

και συνολικά όλη η μονάδα 380. Απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας, ΑμεΑ και 

περιθωριοποιημένες ομάδες. 

   Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούενους ηλικιωμένους 

και άτομα με αναπηρίες, καθώς και η παραμονή των ηλικιωμένων ατόμων και των 

ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, τη 

διατήρηση της συνοχής των μελών της οικογένειας. 

 

   Το προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις 

κάθε ειδικότητας: 
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Οι κοινωνικοί λειτουργοί αρχικά μεριμνούν για την ατομική κοινωνική στήριξη 

(αξιολόγηση, ιεράρχηση αναγκών, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ενημέρωση για 

υπηρεσίες και δυνατότητες , υποστήριξη και παραπομπή εφόσον χρειαστεί). Επίσης 

αναλαμβάνουν τις ενέργειες οργάνωσης και συντονισμού (διερεύνηση τοπικών 

αναγκών, ενημέρωση κοινότητας, οργάνωση εσωτερικών συναντήσεων , 

απολογισμός, συνεργασία και δικτυωτή με άλλους φορείς, οργάνωση εθελοντών, 

δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης κα πολιτισμού).  Εν συνεχεία φροντίζει για την 

κοινωνική στήριξη της οικογένειας (αξιολόγηση αναγκών οικογένειας, λήψη 

ιστορικού οικογένειας, ενημέρωση για υπηρεσίες και δυνατότητες, υποστηρικτική 

εργασία), καθώς και για την διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιτροπές, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία , αλλά και για 

την μετακίνηση προς την οικία και του ωφελούμενου.  

 Οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν την νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων (λήψη 

ζωτικών σημείων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, 

συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και 

περιποίηση κατακλίσεων). Επίσης μεριμνούν για την ατομική προσωπική 

καθημερινή φροντίδα (διασφάλιση ατομικής υγιεινής), την εκπαίδευση του 

φροντιστή της οικογένειας, την κοινωνική στήριξη της οικογένειας, καθώς 

αναλαμβάνουν εξυπηρετήσεις, διαμεσολαβήσεις, ενέργειες οργάνωσης 

συντονισμού και μετακίνηση προς την οικία του ωφελούμενου.  

   Οι οικογενειακοί βοηθοί φροντίζουν για την οικιακή καθαριότητα (διατήρηση 

υγιεινής οικίας, φροντίδα κρεβατιού, διατήρηση καθαριότητας οικίας), για την 

ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα (φαγητό, τάϊσμα, βοήθεια στην 

μετακίνηση, φροντίδα εμφάνισης, διασφάλιση ατομικής υγιεινής, φροντίδα 

νυχιών), αναλαμβάνει ενέργειες οργάνωσης συντονισμού, εξυπηρετήσεις (αγορές, 

εξόφληση λογαριασμών, προμήθεια φαρμάκων), δευτερεύουσα νοσηλευτική 

φροντίδα (παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής) και τέλος 

αναλαμβάνουν τη μετακίνηση  προς την οικία και του ωφελούμενου. 
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 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ (Κ.Ε.ΜΑ.Σ) 

   Η Κοινωφελής Επιχείρηση Μαρωνείας- Σαπών υλοποιεί τρία προγράμματα, που 

είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι Μαρωνείας»,  το «Βοήθεια στο Σπίτι Σαπών» και τα 

«Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων» -πρώην Ιατροκοινωνικό Κέντρο 

Σαπών». 

- Το «Βοήθεια στο Σπίτι Μαρωνείας» και «Βοήθεια στο Σπίτι Σαπών» 

απευθύνονται σε  98 κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας και 130 

κατοίκους  της Δημοτικής Ενότητας Σαπών αντίστοιχα. Εξυπηρετούν 

μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, ηλικιωμένους που δε μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν πλήρως, ηλικιωμένους χωρίς επαρκείς οικονομικούς 

πόρους, που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει τις υπηρεσίες, που έχουν 

ανάγκη, άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ). 

- Τα «Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων»- πρώην Ιατροκοινωνικό 

Κέντρο Σαπών, απευθύνεται σε 75  Έλληνες Τσιγγάνους.  

   Ο Σκοπός του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών, η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας του ηλικιωμένου και η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής του. 

   Ο Σκοπός του  προγράμματος «Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων» είναι 

η προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και κοινωνικής προστασίας των 

ελλήνων τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ένταξη. 

   Οι δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» περιλαμβάνουν την 

καταγραφή των αναγκών των ηλικιωμένων, την παροχή συμβουλευτικής και 

ψυχολογικής στήριξης, τη μεσολάβηση σε υπηρεσίες και φορείς, την ενημέρωση 

των εξυπηρετούμενων για παροχές και δικαιώματα (ασφαλιστικά θέματα, 

συνταξιοδοτικά, προνοιακά). Επίσης παρέχει πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, 

(μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σφυγμών, έλεγχος σακχάρου, αλλαγή – τοποθέτηση 

ουροκαθετήρα, μεταφορά αίματος και ούρων σε νοσοκομείο), καταγραφή 

φαρμακευτικής αγωγής και παρακολούθηση τήρησης της σωστής λήψης αυτών, 
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συνταγογραφία, ενεσοθεραπεία, συνοδεία σε γιατρούς. Τέλος φροντίζει για την 

καθαριότητα των σπιτιών τους, παρέχει βοήθεια στην ατομική υγιεινή του 

ηλικιωμένου, ελαφρύ μαγείρεμα, πληρωμή λογαριασμών, αγορά τροφίμων, αγορά 

φαρμάκων, καθώς και συντροφιά στον ηλικιωμένο.  

   Οι δράσεις του προγράμματος «Κέντρα στήριξης Ρομά και ευπαθών ομάδων» 

αφορούν την διεκπεραίωση  αστικοδημοτικών θεμάτων σε συνεργασία με 

υπηρεσίες  ( Δήμος Πρόνοια, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία κλπ). 

Επίσης παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στους ωφελούμενους, ενημέρωση 

σε θέματα όπως η τήρηση κανόνων υγιεινή, σωστής διατροφής, παρακολούθηση 

φαρμακευτικής αγωγής, προγραμματισμός εμβολίων, κλείσιμο ραντεβού σε 

ιατρικές δομές. Ακόμη συνεργάζονται με τα σχολεία της περιοχής για τη σχολική 

ένταξη των παιδιών ώστε να μειωθεί η σχολική διαρροή. Επιπροσθέτως μεριμνεί για 

την επιμόρφωση ενηλίκων τσιγγάνων μέσω σεμιναρίων σε συνεργασία πάντα με 

τον ΟΑΕΔ και το ΚΕΕ, καθώς επίσης φροντίζει για την επαγγελματική ενσωμάτωση 

τσιγγάνων της περιοχής, την ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης και 

προώθησης απασχόλησης (ΝΕΕ, ΝΘΕ), τη συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για έκδοση 

κάρτας ανεργίας, καθώς και για την  συνεργασία με φορείς για έκδοση άδειας 

πώλησης προϊόντων σε λαϊκές αγορές κλπ.  

 

 

 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΩΣΤΗ» 

   Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται από τον φορέα ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. του 

Δήμου Ιάσμου. Η μονάδα αποτελείται «ανεπίσημα» από τρεις δομές, Ιάσμου, 

Αμαξάδων και Σώστη. Το πρόγραμμα εξυπηρετεί άτομα ηλικιωμένα και άτομα τα 

οποία δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, ΑμεΑ κτλ.  Στη δομή του Ιάσμου 

εξυπηρετούνται 90 άτομα.  

   Το «Βοήθεια στο Σπίτι» στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

εξυπηρετούμενων (ηλικιωμένων και μη ανδρών και γυναικών) που χρήζουν 

υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών ή και κατ’ οίκον 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[38] 

 

βοήθειας με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής 

φροντίδας καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Επίσης με 

την παροχή υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους  επιτυγχάνεται η ουσιαστική 

διευκόλυνση των ωφελουμένων προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα 

τους, και η ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 

Το προσωπικό του προγράμματος αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, 

νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς. Παρακάτω παρουσιάζονται οι δράσεις 

κάθε ειδικότητας: 

Οι κοινωνικοί λειτουργοί αρχικά μεριμνούν για την ατομική κοινωνική στήριξη 

(αξιολόγηση, ιεράρχηση αναγκών, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ενημέρωση για 

υπηρεσίες και δυνατότητες , υποστήριξη και παραπομπή εφόσον χρειαστεί). Επίσης 

αναλαμβάνουν τις ενέργειες οργάνωσης και συντονισμού (διερεύνηση τοπικών 

αναγκών, ενημέρωση κοινότητας, οργάνωση εσωτερικών συναντήσεων , 

απολογισμός, συνεργασία και δικτυωτή με άλλους φορείς, οργάνωση εθελοντών, 

δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης κα πολιτισμού).  Εν συνεχεία φροντίζει για την 

κοινωνική στήριξη της οικογένειας (αξιολόγηση αναγκών οικογένειας, λήψη 

ιστορικού οικογένειας, ενημέρωση για υπηρεσίες και δυνατότητες, υποστηρικτική 

εργασία), καθώς και για την διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, επιτροπές, ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία , αλλά και για 

την μετακίνηση προς την οικία και του ωφελούμενου.  

 Οι νοσηλευτές αναλαμβάνουν την νοσηλευτική φροντίδα των ηλικιωμένων (λήψη 

ζωτικών σημείων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, 

συνταγογράφηση, παροχή πρώτων βοηθειών, περιποίηση τραυμάτων, πρόληψη και 

περιποίηση κατακλίσεων). Επίσης μεριμνούν για την ατομική προσωπική 

καθημερινή φροντίδα (διασφάλιση ατομικής υγιεινής), την εκπαίδευση του 

φροντιστή της οικογένειας, την κοινωνική στήριξη της οικογένειας, καθώς 
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αναλαμβάνουν εξυπηρετήσεις, διαμεσολαβήσεις, ενέργειες οργάνωσης 

συντονισμού και μετακίνηση προς την οικία του ωφελούμενου.  

   Οι οικογενειακοί βοηθοί φροντίζουν για την οικιακή καθαριότητα (διατήρηση 

υγιεινής οικίας, φροντίδα κρεβατιού, διατήρηση καθαριότητας οικίας), για την 

ατομική προσωπική καθημερινή φροντίδα (φαγητό, τάϊσμα, βοήθεια στην 

μετακίνηση, φροντίδα εμφάνισης, διασφάλιση ατομικής υγιεινής, φροντίδα 

νυχιών), αναλαμβάνει ενέργειες οργάνωσης συντονισμού, εξυπηρετήσεις (αγορές, 

εξόφληση λογαριασμών, προμήθεια φαρμάκων), δευτερεύουσα νοσηλευτική 

φροντίδα (παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής) και τέλος 

αναλαμβάνουν τη μετακίνηση  προς την οικία και του ωφελούμενου. 

 

 1ο ΚΑΠΗ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ         

                                       ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   Το 1ο ΚΑΠΗ  Κομοτηνής του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου 

Κομοτηνής βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 2-4 στην Κομοτηνή. Εξυπηρετεί δημότες 

άνω των εξήντα ετών, οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Κομοτηνής και 

ανέρχονται στα εννιακόσια (900) εγγεγραμμένα μέλη.  

   Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι πολυδιάστατος. Παρέχει υπηρεσίες φροντίδας, 

προστασίας και αλληλεγγύης σε άτομα Τρίτης και Τέταρτης Ηλικίας, επίσης 

προσφέρει πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των 

ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ενεργά και ισότιμα μέλη στην 

κοινωνία. Το ΚΑΠΗ συνεργάζεται με το ευρύτερο κοινό, αλλά και με ειδικούς 

φορείς, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τα προβλήματα, που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ηλικιωμένοι. Επιπροσθέτως μεριμνεί για  την 

κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, 

καθώς και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. 

   Οι δράσεις που υλοποιεί είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για τους εγγεγραμμένους της 

υπηρεσίας, καθώς προσφέρει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις 

οικογένειές τους. Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης , ψυχαγωγίας 
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και πολιτισμού, ( εκδρομές, εκδηλώσεις, ομάδες χορωδίας, χορευτικών, 

ζωγραφικής, θαλασσινά μπάνια , κατασκηνωτικά προγράμματα, συνεργασίες με 

φορείς εντός και εκτός νομού),  όπως επίσης και προγράμματα πρόληψης και 

αγωγής υγείας. Συνάμα προσφέρει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας 

φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από συνεργάτη ιατρό του ΚΑΠΗ, αλλά 

και υπηρεσίες ήπιας άθλησης, φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας (προγράμματα 

γυμναστικής, λουτροθεραπείας). Οι δράσεις κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής 

αλληλεγγύης που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας, είναι 

κύριο μέλημα της υπηρεσίας. Τέλος το ΚΑΠΗ προσελκύει και εκπαιδεύει εθελοντές, 

μέσα σ’ένα προγραμματισμένο πλαίσιο και συστηματικό, ώστε η προσφορά τους να 

συνετελέσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις δράσεις της υπηρεσίας. 

 

 

«2Ο ΚΑΠΗ- ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

   Τα Β΄ ΚΑΠΗ ανήκουν στο Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής 

και εξυπηρετεί άτομα Τρίτης και  Τέταρτης Ηλικίας. Τα εγγεγραμμένα μέλη του Β΄ 

ΚΑΠΗ σήμερα είναι 600. 

   Σκοπός της υπηρεσίας είναι η  παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη , θεραπεία και 

αποκατάσταση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των 

ηλικιωμένων με στόχο να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της 

κοινωνίας.  

   Οι δράσεις της υπηρεσίας χωρίζονται ανά ειδικότητα και είναι οι εξής: 

Οι επαγγελματίες Υγείας Ιατρός – Νοσηλεύτρια προσφέρουν Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας, εξέταση και συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής των 

ηλικιωμένων μελών του ΚΑΠΗ καθώς και παραπομπή αυτών σε βιοχημικούς 

ελέγχους.    

Η Νοσηλεύτρια οργανώνει τη λειτουργία του Ιατρείου του ΚΑΠΗ διενεργεί 

προληπτικούς ελέγχους σακχάρου και χοληστερόλης, εμβολιασμούς, πρώτες 

βοήθειες, νοσηλεία. Επίσης διοργανώνει, εισηγείται και συμμετέχει σε  
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προγράμματα  πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου όπως σπιρομετρήσεις , 

οστική πυκνότητα, οφθαλμολογικούς ελέγχους  κ.α, καθώς και διοργανώνει  

διαλέξεις και ημερίδες  θεμάτων υγείας με σκοπό την ενημέρωση και έγκαιρη 

διάγνωση νοσημάτων που αφορούν την «Τρίτη Ηλικία». 

Η Κοινωνική λειτουργός παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής- ψυχοσυναισθηματικής 

υποστήριξης & πληροφόρησης - ενημέρωσης που αφορούν τους ηλικιωμένους και  

προγράμματα που εφαρμόζονται στο Β΄ΚΑΠΗ. Εφαρμόζει προγράμματα και 

αναπτύσσει δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη με 

σκοπό την κινητοποίηση και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Η Φυσικοθεραπεύτρια διενεργεί  Φυσικοθεραπευτικές πράξεις και ήπια 

θεραπευτική άσκηση. Οργανώνει το πρόγραμμα λουτροθεραπείας και Γυμναστικής, 

καθώς και ομιλίες- ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα με στόχο την πρόληψη. 

Προτείνουμε τους ετήσιους δωρεάν προσυμπτωματικών ελέγχων δια μέσω της 

συνεργασίας των ΚΑΠΗ και της Π.Ε Ροδόπης όπως βιοχημικές εξετάσεις, 

καρδιολογικούς ελέγχους, μετρήσεις οστικής πυκνότητας κ.α για την ευπαθή ομάδα 

των ηλικιωμένων μας. 

 

 

 «ΚΑΠΗ ΙΑΣΜΟΥ»    

    Το ΚΑΠΗ Ιάσμου ανήκει στο Δήμο Ιάσμου και δημιουργήθηκε το 2000 με στόχο 

την εξυπηρέτηση, την κοινωνική στήριξη, την ενημέρωση καθώς και την ψυχαγωγία 

των ηλικιωμένων. Εξυπηρετεί 580 ηλικιωμένα άτομα άνω των 60 ετών από το Δήμο 

Ιάσμου, καθώς και από τους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου. Λόγω του 

πολυπολιτισμικού ύφους του Δήμου, το ΚΑΠΗ αποτελείται από Μουσουλμάνους 

και Χριστιανούς.  

   Συχνά διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, καθώς 

εκδρομές σε λουτρά, μοναστήρια και παραθεριστικά θέρετρα. Από το 2002 

υφίσταται και η χορωδία του ΚΑΠΗ, η οποία παίρνει μέρος σε πανηγύρια και 

διαγωνισμούς, στα οποία κερδίζει σημαντικές μνείες. Επίσης διοργανώνονται 
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διάφορες ομιλίες, με θεματικές που απασχολούν την Τρίτη Ηλικία. Τέλος  οι 

επωφελούμενοι συναντιούνται δύο φορές την εβδομάδα στο χώρο του ΚΑΠΗ με 

σκοπό τη διασκέδαση, τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων.  

 

 

       ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

   Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης που λειτουργεί στον Ίασμο,  έχει ως σκοπό 

τη στήριξη των οικογενειών της περιοχής, που έχουν παιδιά σε ηλικία  6  έως 12 

ετών, αλλά και τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου, που τα φιλοξενεί μετά το 

τέλος του σχολικού ωραρίου. Το Ωράριο λειτουργίας του Κέντρου για τα παιδιά  

είναι 15:00 – 20:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τους χειμερινούς μήνες 

και 10.00 – 12.00 & 17.00 – 20.00 κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης ο πληθυσμός 

που ωφελείται από το Κέντρο είναι γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην 

αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από απουσία τους 

λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας, καθώς 

και δύο μουσικών και ενός βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας γενικών 

καθηκόντων, που απασχολούνται με σύμβαση  ιδιωτικού δικαίου εργασίας 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

   Το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται το Κέντρο, είναι η μουσική. 

Απασχολεί δύο καθηγητές μουσικής με αντικείμενο την εκπαίδευση των παιδιών σε 

θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις που 

υλοποιούνται στο Δήμο Ιάσμου και συμμετέχουν στην φιλαρμονική του Δήμου 

Ιάσμου, επίσης συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου με συναυλίες 

μουσικής και σε παρελάσεις. 
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας είναι η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία προστασίας οικογένειας, παιδιού, 

ΑΜΕΑ και ηλικιωμένων  του Νομού Ροδόπης.  

         Σκοπός του τμήματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι η παροχή συμβουλευτικής και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευπαθών ομάδων,  καθώς και η εύρεση και 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της ΠΕ Ροδόπης. Το τμήμα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί 

αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα, που αφορούν την οικογένεια, το παιδί και τα 

άτομα τρίτης ηλικίας και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή ερευνών, που είναι 

απαραίτητες για τις υιοθεσίες, αναδοχές, επιμέλειας ανηλίκων, εισαγωγή σε 

ιδρύματα και άλλα κατόπιν εισαγγελικών εντολών και αιτημάτων των πολιτών. Ένας 

ακόμη σκοπός του τμήματος  Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι και η εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών 

Κοινωνικής Εργασίας, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 

        Σύμφωνα με τα δεδομένα του έτους 2013, προκύπτει ότι εξυπηρετήθηκαν 

έπειτα από εισαγγελικές και ανακριτικές εντολές συνολικά οκτώ άτομα. 

Διευθετήθηκαν δυο εισαγωγές σε ιδρύματα ενώ πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 

υιοθεσίες μέσω ιδρύματος και άλλες δύο ιδιωτικές. Τέλος, έγινε η αναδοχή ενός 

ατόμου ενώ δόθηκαν και τρεις επιμέλειες ανηλίκων. Η υπηρεσία εποπτεύει και 

ελέγχει τις οικογένειες των ωφελούμενων σε μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.               

Στο τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί παράλληλα καθήκοντα η Κοινωνική 

Λειτουργός,  που είναι τοποθετημένη στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της 

ΠΑΜΘ. Μέσα από το τμήμα διεξάγονται κοινωνικές έρευνες και συντάσσονται 

εκθέσεις για τις ιδιωτικές υιοθεσίες, τις υιοθεσίες μέσω ιδρύματος, τις εισαγωγές σε 

ιδρύματα (παιδιά και ΑΜΕΑ σε δημόσιο ίδρυμα και ηλικιωμένους σε γηροκομεία) , 
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τις αναδοχές, την επιμέλεια ανηλίκων, καθώς και κοινωνικές έρευνες μετά από 

εισαγγελικές – ανακριτικές παραγγελίες (που αφορούν κακοποίηση ή παραμέληση 

ανηλίκων και ατόμων τρίτης ηλικίας). Επίσης η Κοινωνική Λειτουργός ελέγχει και 

εποπτεύει ιδιωτικά προνοιακά ιδρύματα μέσω της διαδικασίας του Κοινωνικού 

Συμβούλου. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ - Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΜΘ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας εξυπηρετεί όλο τον πληθυσμό της Περιφέρειας 

ΑΝ. Μακεδονίας και Θράκης. Συγκεκριμένα ανήλικα άτομα, άτομα τρίτης ηλικίας, 

άτομα με αναπηρίες, υποψήφιους θετούς γονείς, ευπαθείς ομάδες. 

   Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας ασκεί αρμοδιότητες προνοιακού χαρακτήρα 

που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και 

ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην 

κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, στη διεξαγωγή 

ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία  της κοινωνίας. 

    Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2013 στο τμήμα Κοινωνικής Αρωγής 

εξυπηρετήθηκε ένα άτομο, ενώ στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας τέσσερα άτομα.  

    Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας η Κοινωνική Λειτουργός ασκεί καθήκοντα 

στα  εξής Τμήματα: στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής, στο Τμήμα Κοινωνικών 

Υπηρεσιών και στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. 

  Συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής η Κοινωνική Λειτουργός  

διεξάγει κοινωνική έρευνα για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 

σκοπό την παραχώρηση προσφυγικών κατοικιών σε κοινωνικά ευπαθείς 

οικογένειες. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη διασύνδεση 

των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα 
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κοινωνικής πρόνοιας και ελέγχει και εποπτεύει τις κοινωνικές εκθέσεις των 

ιδιωτικών ιδρυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων των Κοινωνικών Συμβούλων. 

Και τέλος στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, η Κοινωνική Λειτουργός παρέχει 

συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στις ευπαθείς ομάδες. Επίσης, δίνει 

κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία των διακρατικών υιοθεσιών.  

 

 

     «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

   Η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετεί κατοίκους 

του Ν. Ροδόπης, με εφαρμοσμένα προγράμματα κοινωνικής προστασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης φροντίζει για την 

προστασία παιδιών, οικογενειών, ηλικιωμένων, ΑμεΑ και ομογενών. 

   Σκοπός της Διεύθυνσης είναι η εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής 

πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας, σε ολόκληρο τον νόμο. Στη συνέχεια ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 

φύλων και η προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή του 

Δήμου. Τέλος η προώθηση ζητημάτων της Α’ Βαθμιας και Β’ Βαθμιας Εκπαίδευσης 

της Δια Βίου Μάθησης και η εφαρμογή προγραμμάτων πολιτισμού και αθλητισμού. 

   Όσον αφορά τις δράσεις της Διεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου 

Κομοτηνής είναι οι εξής: 

1. Χορηγία βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους 

2. Εφαρμόζει προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης σε ΑμεΑ, σε παιδιά που 

στερούνται της πατρικής παρουσίας, σε ανασφάλιστους υπερήλικες, που 

στερούνται στέγης, με υπερήλικες και φοιτητές ομογενείς, σε οικογένειες και 

άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. 

3. Χορηγεί άδειες ίδρυσης σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, ιδιωτικούς 

παιδικούς σταθμούς και τα εποπτεύει. Επίσης εποπτεύει φιλανθρωπικά 

σωματεία και ιδρύματα 
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4. Χορηγεί άδειες διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 

φιλανθρωπικών αγορών. 

5. Υλοποιεί προγράμματα Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αντιφυματικός εμβολιασμός στα σχολεία) 

6. Παρέχει τρόφιμα και καυσόξυλα σε δημότες 

7. Εποπτεύει το Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, που λειτούργησε πρόσφατα 

στα πλαίσια του Δήμου 

8. Λειτουργεί τη δανειστική  βιβλιοθήκη του Δήμου 

9. Προωθεί ζητήματα του Δήμου Α’ Βαθμιας και Β’Βαθμιας Εκπαίδευσης της 

Δια Βίου Μάθησης 

10. Εφαρμόζει προγράμματα πολιτισμού, αθλητισμού και νεότητας.  

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

      Ο Δήμος Κομοτηνής εντοπίζεται στο νομό Ροδόπης της Θράκης. Ομάδα- στόχος 

είναι το σύνολο των πολιτών του Ν. Ροδόπης. Δηλαδή, ενήλικοι άνδρες και γυναίκες 

στη δια βίου εκπαίδευση, αλλά και όλες οι ηλικίες, όσον αφορά την ενίσχυση της 

αναγνωστικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, ωφελούμενοι είναι και οι μαθητές 

δημοτικού μέσα από τη συμμετοχή τους στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών. 

    Μια από τις δράσεις του Δήμου είναι η αγορά βιβλίων από όλες τις θεματικές 

κατηγορίες και η δυνατότητα στους πολίτες να τα δανείζονται. Ακόμα, υπάρχει η 

προοπτική συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και στα προγράμματα εθνικής 

εμβέλειας (οι αιτήσεις απαριθμούνται στις 600). Τέλος, όσον αφορά τα παιδιά έχει 

δημιουργηθεί το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) και 

πραγματοποιούνται ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών 

μέσω προβολών και συζητήσεων.  
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

      Η εταιρία Κ. Καραθεοδωρή A.E. είναι ο κύριος αναπτυξιακός φορέας του Δήμου 

Κομοτηνής. Ιδρύθηκε το 2009 από το Δ. Κομοτηνής, το Δήμο Μαρωνείας, το Δήμο 

Ιάσμου και τη Ν. Τσανακλής ΑΕ και λειτουργεί με τη μορφή Αναπτυξιακής  

Ανώνυμης Εταιρίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑN.A.Ε. ΟΤΑ). 

      Ο φορέας αυτός απευθύνεται σε ανέργους,  εγγεγραμμένους/ες στα Μητρώα 

Ανεργίας του ΟΑΕ∆ και µε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕ∆, 

εκτός Μητρώου ανεργίας και ειδικότερα τους μακροχρόνια άνεργους άνω των 45, 

με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση 

φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, αρχηγοί μονογονεακών οικογενειών καθώς 

και άτομα με αναπηρία. 

     Επιπλέον η εταιρία έχει ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας της 

περιφερειακής ενότητας Ροδόπης και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των 

ωφελουμένων και των επιχειρήσεων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης 

εργασίας, εστιάζοντας στα πεδία της ενίσχυσης της μεταποίησης και εμπορίας 

προϊόντων του πρωτογενή τομέα και της προώθησης εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού (αγροτουρισμός). Τέλος απευθύνεται σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και 

ηλικιωμένους εντός της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης.  

     Στόχος αποτελεί η υποστήριξη ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή 

Ενότητα Ροδόπης και ανήκουν αποδεδειγμένα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Αποσκοπεί αφενός να υποστηρίξει σε προσωπικό επίπεδο τους ωφελούμενους, 

μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται από τις ομάδες στόχου, ώστε να 

επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη, και αφετέρου να ενημερώσει 

και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, με 

σκοπό την ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο εργασιακό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ενώ ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης φαίνεται να είναι η εξασφάλιση της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες με χαμηλά ατομικά 

εισοδήματα, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και 
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ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης, αλλά και η 

αντιμετώπιση του προβλήματος των εγκαταλελειμμένων παιδιών τα οποία πέφτουν 

θύματα εκμετάλλευσης με πολλούς τρόπους.  

     Η πράξη αφορά στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με 

στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 150 ανέργους 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επαγγελματική 

τους  αποκατάσταση. Επιπλέον φροντίζει για την προετοιμασία 130 συμπολιτών μας 

για ένταξη ή επανένταξή τους στην εργασία υπό ευνοϊκούς όρους και περιλαμβάνει 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την 

επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. 

      Οι δράσεις της εταιρίας αφορούν μελέτες, δικτύωση, ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική πληροφόρηση, κατάρτιση- επιμόρφωση. 

Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μια κοινή δομή  καταγραφής, μέσω της οποίας θα 

αντιμετωπίζονται και θα βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης  αυτών των 

ανθρώπων, αλλά και η αναβάθμιση των κοινωνικών δομών των δύο περιοχών 

(Ελλάδα- Βουλγαρία). 

    Συγκεκριμένα την τρέχουσα περίοδο η Κ. Καραθεοδωρή υλοποίει τα εξής 3 έργα 

που αφορούν σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης: 

 

1. H πράξη «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης». (ΤΟΠΕΚΟ) 

 

2. H πράξη «Τοπικά Προγράμματα για την Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ροδόπης». (ΤΟΠΣΑ) 

 

3. Το στρατηγικό έργο GIMMIE SHELTER - Κοινή στρατηγική για την κοινωνική 

προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που χρηματοδοτείται από εθνικούς 

και κοινοτικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα –Βουλγαρία 2007-2013» 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟΔΟΠΗ» 

    Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ροδόπη» εδρεύει στην Κομοτηνή, στην οδό Ν. 

Πλαστήρα και Αντωνιάδη, με πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Κεφαλίδη 

Στάθη. Η Αναπτυξιακή προφέρει τις υπηρεσίες της σε μακροχρόνια άνεργους άνω 

των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση 

φτώχειας ή άτομα απειλούμενα από φτώχεια, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 

και άτομα με αναπηρία. Η Αναπτυξιακή αποσκοπεί στην προώθηση 150 ανέργων, 

που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης,  στην αγορά εργασίας, με 

απαραίτητη προϋπόθεση να ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η Α.Σ 

Ροδόπης με την υλοποίηση της πράξης «Ανοιχτή Αγορά εργασίας για ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες στην Π.Ε. Ροδόπης» αποσκοπεί στην υποστήριξη σε προσωπικό 

επίπεδο των ωφελουμένων, μέσω συνδυασμού δράσεων, που θα προέρχονται  από 

τις ομάδες στόχου, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική  και εργασιακή τους ένταξη, 

μέσα από συγκεκριμένες λύσεις, όπως είναι η ίδρυση 25 νέων επιχειρήσεων, με 

έμφαση στην καινοτόμα μικροεπιχειρηματικότητα στους τομείς του τουρισμού, της 

μεταποίησης και της εμπορίας τροφίμων-ποτών, η ίδρυση 2 επιχειρήσεων 

κοινωνικής οικονομίας, η κάλυψη 70 θέσεων μισθωτής εργασίας σε δραστηριότητες 

του μεταποιητικού και του τριτογενή τομέα, αλλά και σε ειδικότητες πράσινης 

οικονομίας και τέλος η πρόσληψη 45 ωφελούμενων με επιχειρήσεις ιδιωτικού 

δικαίου, μέσω συμβάσεων.    Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη «Ανοιχτή Αγορά 

εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην Π.Ε. Ροδόπης»  είναι οι εξής: 1) 

Μελέτες- Εργαλεία- Έρευνες, που περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης 

θέσης των ομάδων στόχων στην αγορά εργασίας, 2) Δικτύωση, η οποία 

περιλαμβάνει τη σύσταση Διαδημοτικής Δομής υποστήριξης & ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου Απασχόλησης ΕΚΟ, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ 

οργανισμών /φορέων του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα, το Εγχειρίδιο Καλών 

Πρακτικών για διαδικασίες εργασιών στελεχών παροχής υπηρεσιών ΕΚΟ, τη 

Δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, την ίδρυση 
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και λειτουργία δικτύου ενίσχυσης νέων επιχειρήσεων από επαγγελματικούς φορείς 

και τέλος τη δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών, 3) Δημοσιότητα, αναλυτικά 

περιέχει την ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού 

δημοσιοποίησης του έργου, πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ, τον 

ηλεκτρονικό κόμβο έργου, πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας & των ομάδων στόχου, τη Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση 

νέων επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης 

των τοπικών επιχειρήσεων, 4) Συντονισμός και Διαχείριση πράξης,  5) Πρόγραμμα 

κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 1, 6) Πρόγραμμα 

κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη2,   7) Πρόγραμμα 

κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 3, 8) Πρόγραμμα 

κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 4, 9) Πρόγραμμα 

κατάρτισης επαγγελματικών προσόντων πριν την πρόσληψη 5, 10) Πρόγραμμα 

κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας 1, 11) Πρόγραμμα κατάρτισης σε 

θέματα επιχειρηματικότητας 2, 12) Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας. Επίσης 13)Αρχική Συμβουλευτική, όπου περιλαμβάνει τον 

εντοπισμό, την προσέγγιση και την επιλογή των ωφελούμενων και στο αμέσως 

επόμενο στάδιο την  Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση - Παραπομπή - Διάγνωση 

των αναγκών των ωφελουμένων, ακολουθούν οι 14)Δράσεις Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης, που περιλαμβάνουν την ατομική συμβουλευτική ψυχοκοινωνικής 

στήριξης, την ατομική και ομαδική συμβουλευτική απασχόλησης και 

επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επίσης και η Νομική Συμβουλευτική. 

Επόμενο βήμα είναι η 15)Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας, που 

περιέχει την ατομική και ομαδική συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, την 

εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης επιχειρήσεων. Μελέτες-αιτήσεις 

υπαγωγής σε ενισχύσεις, Mentoring ωφελουμένων για την ίδρυση επιχειρήσεων, 

την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και 

μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, τέλος είναι το στάδιο της 16)Μετα-

παρακολούθησης, που περιλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη 
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ωφελουμένων μετά την πρόσληψη τους, καθώς και το Φόρουμ προώθησης της 

δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ.  

 

 

ΜΟΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Κ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΚ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Π.Ε. «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Το Ειδικό νοσηλευτικό κέντρο ‘Άγιος Γεώργιος’ είναι το πρώτο Κέντρο 

Αποθεραπείας και Αποκαταστάσεως Κλειστής Νοσηλείας που λειτούργησε στον 

ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Ξεκίνησε τη  λειτουργία του το 1999 με στόχο τη 

βελτίωση των κινητικών δυσλειτουργιών, των διαταραχών ομιλίας και των 

διαταραχών του περιφερικού νευρικού συστήματος  των ασθενών. 

   Σκοπός της μονάδας είναι η κινητική αποκατάσταση των ασθενών και η 

επανένταξη τους στο οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Οι 

περισσότεροι ασθενείς έχουν τη μέγιστη δυνατή βελτίωση καθώς εντάσσονται σε 

αντίστοιχο πρόγραμμα αποκατάστασης και αποθεραπείας . Υπάρχουν βέβαια και 

περιστατικά όπου μένουν στάσιμα λόγο διαφόρων επιβαρυντικών παραγόντων. 

   Το κέντρο εστιάζει στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, αλλά και 

στην ενεργητική και παθητική φυσιοθεραπεία. Επίσης προσφέρει κινησιοθεραπεία, 

χειρομαλάξεις, διαθερμίες, φωτόλουτρα, laser, μαγνητοθεραπεία, 

ηλεκτροθεραπεία, ποδήλατο, σκάλα, βάδιση, υδοδινόλουτρα, παραφινόλουτρα  

κ.τ.λ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, τεστ γνωστικών 

λειτουργιών, τεστ λειτουργικότητας, ΗΕΓ-ΗΜΓ. 

 

 

Κ.Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  Ν/Ψ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε. 

 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» 

Οι Κ.Γ Στασινόπουλος Νευροψυχιατρικές Κλινικές Α.Ε  δραστηριοποιούνται από το 

1970 στο χώρο των Νευροψυχιατρικών Κλινικών. Εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη και 

παράλληλα δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα με τις κλινικές «Αγία Μαρίνα», 
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«Άγιος Αντώνιος» και «Άγιος Γεώργιος». Στο σύνολό τους οι κλινικές έχουν τη 

δυνατότητα, να νοσηλεύουν παραπάνω από 520 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των χρόνων δράσης, έχουν νοσηλευτεί περίπου 42.000 ασθενείς. 

   Συγκεκριμένα στη Νευροψυχιατρική Κλινική «Αγία Μαρίνα», που εδρεύει στο Ν. 

Ροδόπης, στον Ροδίτη Κομοτηνής νοσηλεύονται ασθενείς με ενδογενή ή 

συμπτωματικά ψυχικά προβλήματα. Σκοπός του φορέα και των εργαζόμενων είναι 

η βελτίωση κατά το δυνατόν της ψυχικής υγείας των ασθενών, ώστε να καθίστανται 

με τον καιρό λειτουργικοί, δυνάμενοι να ενταχθούν στο κοινωνικό περιβάλλον.  

    Μέσω των δραστηριοτήτων  της κλινικής επωφελούνται  έμμεσα, αλλά και άμεσα 

εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, το οικογενειακό περιβάλλον των ασθενών, οι ίδιοι οι 

ασθενείς καθώς και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ομάδες ψυχοθεραπείας, 

εργοθεραπείας, γυμναστικής, περιπάτων καθώς και τις γιορτές που 

πραγματοποιούνται εντός της Κλινικής.  Επίσης ένα μέρος των δράσεων της αφορά 

την ένταξή της στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης 

φοιτητών ΑΕΙ. Μέσω αυτής της δράσης η κλινική εκπαιδεύει φοιτητές και τους δίνει 

τη δυνατότητα να εξασκήσουν τον μελλοντικό τους επάγγελμα. Τέλος, το 

προσωπικό συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης, στο πλαίσιο προώθησης της 

δια βίου μάθησης.  

 

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΣΜΟΥ «Η ΕΛΠΙΔΑ» 

   Ο Αιμοδοτικός σύλλογος Ιάσμου έχει βάση τον εθελοντισμό .Σκοπός και στόχος 

του συλλόγου είναι η ανάδειξη του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα  και μορφές 

του . Επίσης το πιο σημαντικό έργο είναι η βοήθεια των συνανθρώπων μας.  Η 

ομάδα στόχος που εξυπηρετεί ο Σύλλογος είναι οι ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 

μετάγγιση αίματος και αιμοπεταλίων.  Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων αγγίζει τα 

400 άτομα και όλοι όσοι έχουν ανάγκη από αίμα και αιμοπετάλια. 

     Ο Σύλλογος  είναι καθαρά μη κερδοσκοπικός οργανισμός και  διοργανώνει 

προγραμματισμένες αιμοδοσίες τουλάχιστον τέσσερις φορές τον χρόνο ,συμμετέχει 

σε συνέδρια εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα και διοργανώνει ημερίδες για 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[53] 

 

ενημέρωση των μελών σχετικά με την διαδικασία της αιμοδοσίας της 

αιμοπεταλιοδοσίας και το σκοπό του εθελοντισμού.  Τέλος, κάθε χρόνο συμμετέχει 

στην Πανελλήνια λαμπαδηδρομία για την μεταφορά της  «φλόγας της αγάπης».    

 

 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

     Το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ροδόπης δραστηριοποιείται από το 1979 

με μεγάλη δράση σε εθελοντικές αιμοληψίες. Εξυπηρετεί, ανεξαίρετα, 

οποιονδήποτε ασθενή έχει ανάγκη μετάγγισης αίματος που αδυνατεί να το καλύψει 

το περιβάλλον του. Σκοπός του είναι η αυτάρκεια της περιοχής και κατ’ επέκταση 

της χώρας σε εθελοντικό αίμα και αιμοπετάλια. Επιπλέον, σημαντική είναι η 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στην προσφορά μυελού των οστών και 

ομφαλικού αίματος, όπως επίσης  και τη δωρεά οργάνων.  

   Οι δράσεις του Σωματείου είναι η διοργάνωση και διενέργεια εθελοντικών 

Αιμοδοσιών.  Τέλος, αναλαμβάνει την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση 

του πληθυσμού. 

 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 

 

    Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής "Σισμανόγλειο", αποτελεί μία αποκεντρωμένη 

και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα της 4ης Υ.Π.Ε. Μακεδονίας – Θράκης, με 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που προσφέρει σημαντικότατο κοινωνικό 

έργο στους τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Στελεχώνεται από 450 άτομα προσωπικό, διαθέτει 200 ανεπτυγμένες κλίνες 

κλινικών, 4 κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας, 26 κλίνες μονάδας τεχνητού 

νεφρού και 8 κλίνες βραχείας νοσηλείας. 

    Το Νοσοκομείο απευθύνεται σε ασθενείς (κάτοικοι Ροδόπης) εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, 

http://www.4ype.gr/
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κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών 

με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Σκοπός του είναι η πρώιμη διάγνωση, η 

αξιολόγηση και  η θεραπεία  αποκατάστασης. Επιπλέον, σημαντική είναι η 

ψυχολογική, η κοινωνική και η συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση των 

εξυπηρετούμενων. 

    Οι δράσεις που πραγματοποιούνται συνοψίζονται στην παροχή υπηρεσιών 

αποκατάστασης, την εξυπηρέτηση των ασθενών και την αποθεραπεία. Επίσης, το 

νοσοκομείο είναι αρμόδιο για την κοινωνική επανένταξη των ασθενών, την παροχή 

όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη 

με  την εφαρμογή ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών προγραμμάτων. 

 

 

 «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ» 

   Το Κέντρο Υγείας Ιάσμου εξυπηρετεί όλο τον πληθυσμό που κατοικεί στο Δήμο 

Ιάσμου και σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής και του Δήμου Ξάνθης. Ο αριθμός 

των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 25.000 άτομα. Ο σκοπός του ιατρικού κέντρου 

είναι η παροχή ιατρικής περίθαλψης, οδοντιατρικής, εμβολίων. Επίσης η 

δυνατότητα μικροβιολογικών εξετάσεων, ακτινολογικών, τεστ ΠΑΠ, και 

συνταγογράφηση φαρμάκων.  

   Στο Κέντρο Υγείας σε πενταήμερη βάση 8.00 πμ- 14.30μμ  λειτουργούν τα 

εξωτερικά  ιατρεία. Τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, αλλά και Σαββατοκύριακα και 

αργίες λειτουργούν οι πρώτες βοήθειες- βραχεία νοσηλεία. Καθημερινά, εκτός 

Σαββατοκύριακου λειτουργούν  το Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό εργαστήριο, τα 

εμβόλια, το Παιδιατρικό και το Οδοντιατρικό τμήμα. Επίσης λειτουργεί μία φορά 

την εβδομάδα το Διαβητολογικό- Υπερτασιολογικό Ιατρείο και καθημερινά γίνονται 

τεστ ΠΑΠ.   

 

 «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ»  
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   Το Κέντρο Υγείας Σαπών εξυπηρετεί άτομα τα οποία ανήκουν στην περιοχή 

υγειονομικής ευθύνης του ΚΥ Σαπών. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση- ενημέρωση, 

αλλά και η βοήθεια στην πρόσβαση άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όπως πολίτες που 

είναι ανασφάλιστοι, ρομά, παλιννοστούντες, άτομα με αδυναμία πρόσβασης σε 

υπηρεσίες. 

   Οι δράσεις που υλοποιεί είναι η διενέργεια κοινωνικών ερευνών σε οικογένειες, 

που υπάρχουν άτομα, που χρήζουν δικαστικής συμπαράστασης, σύνταξη 

κοινωνικών εκθέσεων και κατάθεση αυτών, όπως προβλέπεται. Επίσης συνεργασία 

με το Ιατροκοινωνικό κέντρο Σαπών, για τη διερεύνηση οικογενειών, με ιδιαίτερη 

έμφαση  σε Ρομά και Παλιννοστούντες, με ανασφάλιστα παιδιά, για την 

εμβολιαστική τους κάλυψη. Τέλος προσφέρει ενημέρωση και παραπέμπει σε 

συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στην Πρόνοια του Δήμου 

Κομοτηνής, για την απόκτηση βιβλιαρίου ιατροκοινωνικής ασφάλισης.    

 

 

 «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ»  

   Το Κέντρο Υγείας Σαπών προσφέρει επίσης και υπηρεσίες προαγωγής υγείας και 

πρόληψης. Εξυπηρετεί παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας και γυναικείο 

πληθυσμό. 

   Στο πλαίσιο του προγράμματος  του Δικτύου Αγωγής Υγείας, πραγματοποιούνται 

ομιλίες με θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και πρόληψης καρκίνου του 

μαστού και του τραχήλου της μήτρας. Επίσης υλοποιείται το παιδιατρικό 

πρόγραμμα με στόχο παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, με σκοπό τον έλεγχο 

εμβολιασμών, συμπλήρωσης πιστοποιητικών υγείας και πραγματοποίηση 

εμβολιασμών, καθώς και το οδοντιατρικό πρόγραμμα σε παιδιά προσχολικής- 

σχολικής ηλικίας, με σκοπό τη μείωση των δύο βασικών νοσημάτων του στόματος, 

της ουλίτιδας και τερηδόνας.  

                         

 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[56] 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   Το Γενικό κατάστημα κράτησης Κομοτηνής εξυπηρετεί κρατούμενους ενήλικες από 

21 ετών και άνω. Ο πληθυσμός ωστόσο, δεν είναι σταθερός.  

  Ο  σκοπός του Γενικού καταστήματος εκτός των άλλων,  αφορά την εξατομίκευση 

της μεταχείρισης των κρατουμένων, την  προετοιμασία της κοινωνικής και 

επαγγελματικής αποκατάστασής τους, την συμπαράσταση και επίβλεψη των 

απολυομένων υπό όρων εφόσον, κρίνεται αναγκαίο και την παρακολούθηση της 

κοινωνικής τους επανόδου. 

   Στο κομμάτι του  Κοινωνικού Λειτουργού οι δράσεις συνίστανται στην εφαρμογή 

των μεθόδων της κοινωνικής εργασίας με άτομα και ομάδες (ατομικές συνεντεύξεις 

με τον κρατούμενο και εργασία με ομάδα κρατουμένων). Επίσης, η επικοινωνία με 

τις οικογένειες των κρατουμένων, με συγγενείς, εργοδότες, άλλες υπηρεσίες, 

οργανώσεις ή άτομα που έχουν σχέση με την κοινωνική αποκατάστασή τους. 

Επιπλέον,  μεριμνά για την κάλυψη των υλικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των 

κρατουμένων σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και άλλες ομάδες. Συμβάλλει 

στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κρατουμένων με την 

ανάπτυξη αθλητικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Μεγάλη σημασία έχει η  διευκόλυνση των 

ενδιαφερόμενων κρατούμενων να απευθυνθούν στα συμβουλευτικά και 

θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης και η συνεργασία με το προσωπικό τους. 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός  οργανώνει την βιβλιοθήκη του Καταστήματος και μεριμνά 

για την ικανοποίηση αιτημάτων των κρατουμένων για άλλα βιβλία ή έντυπα. Τέλος, 

προετοιμάζει τον απολυόμενο και το οικογενειακό, εργασιακό και κοινωνικό 

περιβάλλον του για την ομαλή επάνοδό του στην κοινωνία. 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ALZHEIMER 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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    O σύλλογος οικογενειών και φίλων πασχόντων από νόσο Alzheimer Κομοτηνής 

απευθύνεται στους φροντιστές των πασχόντων κυρίως, αλλά και σε πάσχοντες στα 

αρχικά στάδια της Νόσου. Υπολογίζεται ότι στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ζουν σήμερα 5.000 ασθενείς με άνοια, ενώ για το Νομό 

Ροδόπης ο συγκεκριμένος πληθυσμός υπολογίζεται σε 600 κατοίκους. Σύμφωνα με 

το σύλλογο τα ποσοστά αναμένεται να αυξηθούν με τη περαιτέρω γήρανση του 

πληθυσμού. 

    Ο φορέας δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού για την νόσο 

Alzheimer και την ενημέρωση-εκπαίδευση των φροντιστών των πασχόντων για την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που εμφανίζουν σε κάθε στάδιο οι πάσχοντες. 

Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ανοϊκών 

στην Κομοτηνή, το οποίο θα απευθύνεται σε πάσχοντες μέτριας και σοβαρής 

κατάστασης. 

    Στα πλαίσια του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την νόσο και 

συνεχίζουν να πραγματοποιούνται κατά καιρούς στην πόλη της Κομοτηνής και 

αφορούν την ενημέρωση του κοινού. Πραγματοποιούνται επίσης δράσεις για τον 

εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας Alzheimer.  Ακόμα παρέχονται συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στα γραφεία του συλλόγου, αλλά και τηλεφωνικώς.  

    Όσον αφορά τη λειτουργία ενός κέντρου ημέρας θα ανακουφίσει σε πρώτη φάση 

τους ασθενείς και τις οικογένειές τους που ζουν στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και 

στις γύρω περιοχές, όπου υπολογίζεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

των ασθενών.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο τα μέλη του συλλόγου, όπου το 

κάθε μέλος αντιστοιχεί σε ένα ασθενή ανέρχονται σε 200 άτομα. Η ύπαρξη ενός 

τέτοιου κέντρου θα δώσει διέξοδο στο πρόβλημα της καθημερινότητας των 

ασθενών αλλά και των οικογενειών τους.  Ο ασθενής θα μπορεί να φυλάσσεται καθ' 

όλη τη διάρκεια της ημέρας στο κέντρο συμμετέχοντας σε πληθώρα 

δραστηριοτήτων, ενώ οι συγγενείς θα είναι σε θέση να συνεχίσουν την 

καθημερινότητά τους, να εργαστούν, γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπός τους δεν 
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διατρέχει κανένα κίνδυνο, αντιθέτως περνά την ημέρα του εποικοδομητικά, όσο 

αυτό είναι δυνατόν.  

  

 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ  

 «ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ» 

       Ο σύλλογος καρκινοπαθών και φίλων " Δύναμη Ψυχής" ιδρύθηκε και 

ολοκλήρωσε τη νόμιμη σύστασή του την άνοιξη του 2009. Ο σύλλογος 

δραστηριοποιείται σε όλο το νομό Ροδόπης. Στο σύλλογο αναπτύσσεται πνεύμα 

αλληλοβοήθειας, αλληλοστήριξης και φροντίδας για την προσωπική και κοινωνική 

αποκατάσταση των καρκινοπαθών. Τα μέλη του συλλόγου είναι καρκινοπαθείς. 

Φίλοι του συλλόγου είναι εθελοντές με διάθεση προσφοράς.  

   Σκοπός του Συλλόγου είναι  η δύναμη ψυχής να γίνει στήριγμα στις δύσκολες 

στιγμές της διάγνωσης, του χειρουργείου και των θεραπειών. Λειτουργεί σαν ένας  

χώρος ανταλλαγής εμπειριών και συναισθημάτων με στόχο την αλληλοβοήθεια. 

Επιδιώκεται επίσης, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των καρκινοπαθών 

(υγειονομικών, κοινωνικών, εργασιακών). Τέλος στοχεύει στην ανατροπή της  

αμηχανίας και του φόβου που συνοδεύει τον καρκίνο.  

   Οι δράσεις του Συλλόγου συμπεριλαμβάνουν την ενημέρωση του γενικού 

πληθυσμού για την νόσο καρκίνο και πιο συγκεκριμένα την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του καρκίνου, με ενημερωτικά φυλλάδια και διάφορες ομιλίες. 

Φροντίζει για την  δημιουργία ημερίδων για την ενημέρωση του κοινού πάνω σε 

ειδικά θέματα που αφορούν τον καρκίνο. Τέλος πραγματοποιούνται ομάδες με 

στόχο την εκμάθηση αγγλικών και ιταλικών, αλλά και ομάδες εργασιοθεραπείας. 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

    Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Ν. Ροδόπης εξυπηρετεί ανθρώπους που 

νοσούν από καρκίνο, αλλά και τις οικογένειες τους. Από τον Ιανουάριο του 2014 
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έχουν λάβει 17 άτομα ψυχολογική και υλική βοήθεια. Σκοπός της εταιρείας είναι η 

ψυχολογική υποστήριξη των απευθυνόμενων, καθώς και η παροχή τροφίμων σε 

άπορους καρκινοπαθείς. 

    Οι ασκούμενες κοινωνικοί λειτουργοί, καθώς και οι υπεύθυνοι της Αντικαρκινικής 

εταιρείας διοργανώνουν εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η προβολή ταινίας για 

τους καρκινοπαθείς. Επιπλέον, βοηθά στη συλλογή φαρμάκων για το κοινωνικό 

φαρμακείο της πόλης. Σημαντική είναι η ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη 

κατά του καρκίνου και η αρωγή σε γραφειοκρατικά θέματα. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

    Το ειδικό δημοτικό σχολείο Κομοτηνής καλύπτει 17 μαθητές με ειδικές ανάγκες 

ηλικίας 7-15 ετών που διαμένουν στο Ν. Ροδόπης. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη των 

επικοινωνιακών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών. 

     Οι δράσεις αφορούν την υλοποίηση σχολικών μαθημάτων και προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων (αγωγή υγείας, πολιτιστικά θέματα και περιβαλλοντική 

εκπαίδευση) και ενσωμάτωσης- συνεκπαίδευσης με τυπικά σχολεία. Επιπλέον, 

πραγματοποιούνται επιμορφωτικές επισκέψεις και υλοποίηση βιωματικής δράσης, 

καθώς και η ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού του Ν. Ροδόπης για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Μέσα στο σχολικό πλαίσιο οργανώνονται γιορτές, αλλά και  

ραδιοφωνικές εκπομπές. Τέλος, το σχολείο συνεργάζεται με τους γονείς των 

μαθητών, με τοπικούς φορείς και με τον σύνδεσμο κοινωνικής ευθύνης (Σ.Κ.Ε.Π.). 

  

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
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   Το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κομοτηνής 

(ΕΕΕΕΚ) εξυπηρετεί τους μαθητές του σχολείου, τις οικογένειες τους, καθώς και τις  

υπηρεσίες και τους φορείς που συνεργάζεται το σχολείο, για παράδειγμα κοινωνική 

πρόνοια, νοσοκομείο, ΙΚΑ. 

  Σκοπός του φορέα είναι η  συστηματική και προγραμματισμένη στήριξη σε ατομική 

και ομαδική βάση των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσωπικής ή 

κοινωνικής φύσης. Επίσης, σημαντική είναι η συνεργασία με την οικογένεια, με 

στόχο την θετική στάση τους στο πρόβλημα του μαθητή, την βελτίωση της 

ποιότητας της καθημερινής τους συμβίωσης και προετοιμασίας τους για την 

αποφοίτηση από το σχολείο. Καθώς και η συνεργασία με υπηρεσίες και 

κοινωνικούς φορείς που έχουν   επίκεντρο το παιδί, την οικογένεια και τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους. 

   Οι δράσεις του ΕΕΕΕΚ  αφορούν την ατομική συνεδρία με κάθε μαθητή, τις 

συναντήσεις με τα μέλη των οικογενειών τους και την σύνταξη του ιστορικού του 

μαθητή. Επίσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις και συνεργασία με τις κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου για την διευκόλυνση των μαθητών και των οικογενειών τους. 

καθώς και τη συνεργασία με σχολικούς συμβούλους ΚΕΔΔΥ, άλλα σχολεία, 

ιατροπαιδαγωγικές κοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος, διοργανώνει συγκεντρώσεις 

γονέων σε συνεργασία με τον διευθυντή, αλλά και με τα μέλη του προσωπικού του 

σχολείου.  

    

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α.με.Α ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ «ΆΓΙΟΙ 

ΘΕΟΔΩΡΟΙ» 

   Ο Σύλλογος Μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» 

είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού 

Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά Πιστοποιημένο Ν.Π.Ι.Δ ως φορέας 

παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε 

στις 5 Ιανουαρίου 1981 από γονείς και κηδεμόνες ατόμων με Αναπηρίες, αλλά και 
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από ευαισθητοποιημένους πολίτες του νομού. Τον Ιούλιο 2012 ξεκίνησε – με 

αποκλειστικά δικά του οικονομικά μέσα – την ανέγερση, σε πρώτη φάση, του 

Κεντρικού κτιρίου ημερήσιας απασχόλησης Α.με.Α και η περίφραξη του οικοπέδου 

της Ειδικής Μονάδας των ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) Α.μεΑ 

νοητικής υστέρησης , εντός οικοπέδου (6.000 τ.μ) που είχε παραχωρηθεί στο 

Σύλλογο από την Πολιτεία. Το έργο όταν ολοκληρωθεί θα περιλαμβάνει και οκτώ (8) 

οικίσκους με δυνατότητα στο άμεσο μέλλον στέγασης και ολιγοήμερης διαμονής 

των Α.με.Α προκειμένου να εξυπηρετούνται οι γονείς και κηδεμόνες τους . Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι η μοναδική που ιδρύεται 

στον Ν. Ροδόπης και στην περιοχή της Θράκης.  

   Σήμερα ο Σύλλογος εξυπηρετεί καθημερινά 25 άτομα, ηλικίας 18 και άνω, με 

νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εγγραφή των εξυπηρετούμενων είναι η φοίτησή τους στο Ειδικό Σχολείο. Επίσης ο 

αριθμός των ενεργών μελών ανέρχεται σε 450 άτομα , στους οποίους αν 

προσθέσουμε και τους δωρητές του Συλλόγου ,το σύνολο των ατόμων που 

υποστηρίζουν τον Σύλλογο,  ανέρχεται σε 950 άτομα. Επίσης τρία ακόμη άτομα 

ωφελούνται από τον Σύλλογο Μέριμνας Α.με.Α «Άγιοι Θεόδωροι», η καθηγήτρια 

Φυσικής Αγωγής, η νοσηλεύτρια, καθώς και η Κοινωνική Λειτουργός του Συλλόγου. 

Διοικείται από το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, όπου τα επτά άτομα είναι 

συγγενικά πρόσωπα των εξυπηρετούμενων και μεριμνούν για τις ανάγκες τους και 

τις επιθυμίες τους. 

   Σκοπός του Συλλόγου είναι η αποτροπή του ιδρυματισμού, η βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία και η καλλιέργεια του ομαδικού 

πνεύματος. Επίσης μεριμνά για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των Α.με.Α, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Η προαγωγή της αυτονομίας και της 

ικανότητας αυτοφροντίδας, μέσω της βελτίωσης της λειτουργικότητας και των 

ικανοτήτων τους. Τέλος φροντίζει για την μείωση του στίγματος και των διακρίσεων 

και για την παροχή υποστήριξης για την κοινωνική ένταξη, καθώς και για την 

υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Α.με.Α. Με την 
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ολοκλήρωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ο Σύλλογος Μέριμνας θα 

διασφαλίσει μια υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή. Κάθε ένοικος θα έχει το δικό 

του δωμάτιο και θα αποφασίζει ο ίδιος και ο δικαστικός του συμπαραστάτης για 

θέματα που θα  αφορούν τη διαμονή τους.  

Βασικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν είναι οι εξής: 

 Να διασφαλίζεται η ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή η οποία θα 

παρασκευάζεται μέσα στην Σ.Υ.Δ. με συμμετοχή των ενοίκων.  

 Να υπάρχει μέριμνα για την ιατρική φροντίδα των ενοίκων.  

 Να υπάρχει μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των 

ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.  

 Να υπάρξει διαρκής φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 

ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης 

της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.  

 Να είναι συνεπής και συνεχής η συνεργασία με τους υπεύθυνους της 

απασχόλησης κάθε ενοίκου ( προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια, 

κέντρα ημέρας, επιχειρήσεις κλπ) ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 

δυνατή σύγκλιση των εκατέρωθεν παρεμβάσεων προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η συνοχή της παρεχόμενης αγωγής ή διαρκούς εκπαίδευσης 

και η ασφαλής μετάβαση και επιστροφή προς και από τον χώρο εργασίας 

τους.  

 Ο Φορέας να παρέχει Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.  

 Ο Φορέας να υποχρεούται να ενημερώνει τις οικογένειες ή τους δικαστικούς 

συμπαραστάτες των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωση τους στην Σ.Υ.Δ. και 

να επιζητά τη συνεργασία τους.  

 Να προασπίζει την δυνατότητα κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με 

σεβασμό της ιδιωτικότητας και σεξουαλικότητας τους.  

 Ο Φορέας να υποχρεούται να εφαρμόζει το συμβόλαιο δικαιωμάτων – 

υποχρεώσεων, που συνυπογράφει με τους ενοίκους. 
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   Οι δράσεις που πραγματοποιούνται αφορούν κυρίως την ανάπτυξη ατομικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων των μελών, αλλά και την κοινωνικοποίησή τους. Εδώ και 33 

χρόνια το Κέντρο Ενηλίκων Νοητικά Υστερούντων Α.με.Α (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.με.Α) λειτουργεί 

με πρωινά και απογευματινά Τμήματα στα οποία εφαρμόζονται ειδικά 

Προγράμματα Δημιουργικής απασχόλησης Φυσικής Αγωγής, Αυτοεξυπηρέτησης και 

Ψυχαγωγίας για έναν αριθμό είκοσι πέντε (25) περίπου ενήλικων Α.με.Α νοητικής 

υστέρησης, που έχουν προηγουμένως περατώσει τη φοίτησή τους στο Ειδικό 

Σχολείο, τόσο για την κοινωνικοποίησή τους όσο και για την αποφυγή του 

εγκλεισμού τους στη «φυλακή» των σπιτιών τους. Τα Προγράμματα αυτά 

εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου και Κυριακής καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διδακτικού έτους των δημόσιων σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα 

πραγματοποιούνται ομάδες συμβουλευτικής στα μέλη και στις οικογένειές τους. 

Ομάδες ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Η «ομάδα καταναλωτή», 

όπου τα μέλη προετοιμάζουν τη λίστα με τα ψώνια τους κι έπειτα επισκέπτονται τα 

καταστήματα για την αγορά τους. Με αυτόν  τον τρόπο έρχονται σε επαφή με τους 

υπαλλήλους, κάτι που βοηθά στην αγωγή κοινότητας, επίσης μαθαίνουν στο μέτρο 

του εφικτού να χειρίζονται τα χρήματα. Εν συνεχεία προετοιμάζονται για την 

«ομάδα μαγειρικής, όπου ετοιμάζουν οι ίδιοι το γεύμα τους. Μαθαίνουν να 

χειρίζονται τις ηλεκτρικές συσκευές και να αφήνουν έπειτα τον χώρο τους καθαρό. 

Επίσης υλοποιούνται «ομάδες αυτοεξυπηρέτησης», που περιλαμβάνουν στρώσιμο 

κρεβατιού, ντύσιμο με όσο το δυνατόν λιγότερη βοήθεια, καθώς και «ομάδες 

ατομικής υγιεινής και σωστής διατροφής». Επιπροσθέτως υλοποιείται η «ομάδα 

ανακύκλωσης», όπου τα μέλη έχουν πάρει χρήσιμες συμβουλές για τον σεβασμό 

που πρέπει να δείχνουμε στο περιβάλλον. Η «ομάδα κοινωνικοποίησης» έχει ως 

στόχο την κοινωνικοποίησης των Α.με.Α, αλλά συγχρόνως και την αγωγή 

κοινότητας, καθώς η άμεση επαφή με την κοινότητα είναι βοηθητική, ώστε να 

εξαλειφθούν οι διακρίσεις. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα 

άλλα εκπαιδευτικά  προγράμματα.  Καθημερινά πραγματοποιείται το πρόγραμμα 

γυμναστικής και χορού.  



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[64] 

 

   Ο Σύλλογος Μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» 

την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα, υλοποιεί τα εργαστήρια 

ημερολογίων και λαμπάδας. Έπειτα τα διανέμει  με μία συμβολική τιμή στους 

πολίτες του Ν. Ροδόπης. Τη φετινή χρονιά ο Σύλλογος έλαβε μέρος σε  έκθεση 

εικαστικών δημιουργιών για Α.με.Α στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Μια διαφορετική 

εικαστική παρέμβαση» και συνεργάστηκε με το Κέντρο Στήριξης και Δημιουργικής 

Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ». Συνάμα διοργανώνει εκδηλώσεις 

με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, περνώντας μηνύματα όσον αφορά τα 

θέματα της αναπηρίας, της διαφορετικότητας και των διακρίσεων. Τέλος κάνει 

ενέργειες για την προσέλκυση εθελοντών, όπως επίσης συνεργάζεται με το Δ.Π.Θ 

και δέχεται σχεδόν καθημερινά φοιτητές από το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και 

Πολιτικής Επιστήμης, καθώς και φοιτητές του ΤΕΦΦΑ, όπου υλοποιούν την 

πρακτική τους άσκηση.  

 

 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

   ΤΟ Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες- 

παραρτήματα στις πόλεις Δράμα, Καβάλα, και Κομοτηνή. Το παράρτημα 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής έχει στόχο την 

παροχή κλειστής περίθαλψης σε παιδιά από 2 έως 18 ετών, που πάσχουν από 

ανίατες σωματικές αναπηρίες ή βαριές διανοητικές καθυστερήσεις, που δεν 

επιδέχονται βελτίωση. Ο  συνολικός αριθμός περιθαλπόμενων παιδιών και 

ενήλικων ατόμων με αναπηρία  είναι 302 άτομα.  

   Σκοπός του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ  είναι να εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει δράσεις 

σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, με απώτερο σκοπό την κοινωνική φροντίδα και 

προστασία της οικογένειας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, της τρίτης ηλικίας, 
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των ατόμων με αναπηρία, των χρόνιων πασχόντων και των ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού της Π.Α.Μ.Θ. 

Το Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ για την εκπλήρωση των στόχων του προβαίνει στις ακόλουθες 

δράσεις: 

1. Ορθολογική εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων ατόμων με τη διαμόρφωση 

ειδικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας στόχου. 

2. Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και δημιουργία δικτύων 

συνεργασίας με φορείς του δημοσίου, ιδιωτικού ή εθελοντικού τομέα, που 

ειδικεύονται σε θέματα προνοιακών υπηρεσιών.  

3. Ανάπτυξη προγραμμάτων και ενεργειών, με σκοπό την ελεύθερη 

καλλιέργεια του πνεύματος περιθαλπόμενων και την ενδυνάμωση της  

συμμετοχής τους σε κοινωνικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, με 

στόχο την κοινωνική τους αποκατάσταση. 

4. Οργάνωση δικτύων παροχής υπηρεσιών και πληροφοριών για τους 

περιθαλπόμενους και τις οικογένειές τους και προώθηση σχετικών 

συνεργασιών με αντίστοιχα δίκτυα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης και κατάρτισης 

του προσωπικού, με στόχο την ενίσχυση των δράσεών του, καθώς και 

προγράμματα κλινικής και πρακτικής άσκησης φοιτητών αντίστοιχων 

ειδικοτήτων.  

6. Μίσθωση χώρων για ξενώνες, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς 

και χώρων για την έκθεση και πώληση έργων των ατόμων με αναπηρία. 

7. Συμμετοχή σε προγράμματα και υλοποίηση δράσεων, που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε και άλλους διεθνείς οργανισμούς στους 

τομείς της κοινωνικής φροντίδας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της 

προώθησης στην απασχόληση των περιθαλπομένων.  

8. Σύναψη συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάθεση 

εργασιών επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης, που συμβάλλουν 

στην εξυπηρέτηση των στόχων του.  
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9. Συνεργασία με νοσοκομεία για την παροχή υπηρεσιών και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  

10. Συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την υλοποίηση 

προγραμμάτων και δράσεων του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και 

δυνατότητα λειτουργίας ως πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης 

επαγγελματικής κατάρτισης 

 

 

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι επιστημονικό 

Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό. Ιδρύεται το 1981 και από τότε έχει 

αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς, που σχετίζονται 

με την Ψυχική Υγεία και παράλληλα έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στην Ψυχιατρική 

Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Μια ομάδα συνεργατών με τον Π. Σακελλαρόπουλο 

από το 1964 άρχισε να εργάζεται για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στη χώρα μας, 

εμπνευσμένη από το πνεύμα της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Άρχισαν να 

δουλεύουν το μοντέλο της Ψυχιατρικής Περίθαλψης στο σπίτι του αρρώστου 

(Ψ.Π.Σ.Α.). Έκτοτε, επεκτείνει τις δραστηριότητες διαρκώς σε διάφορες 

υποβαθμισμένες περιοχές της επικράτειας. 

 

Οι παρεχόμενες από την Εταιρία υπηρεσίες καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των 

ψυχιατρικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών, όπου λειτουργούν δομές της, 

και συγκεκριμένα του Νομού Φωκίδας και όμορων νομών, του Νομού Φθιώτιδας, 

του Νομού Έβρου-Ροδόπης  και του Νομού Αττικής. Η Εταιρία επιδιώκει πρωτίστως 

την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την 

κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Βασικό 

χαρακτηριστικό των προληπτικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων είναι ότι αυτές 

παρέχονται στην κοινότητα και διαπνέονται από το πνεύμα και την ιδεολογία της 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας η 
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Εταιρία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, που έχουν ως στόχο τη δημιουργία 

στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου 

μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και θα συνδράμουν στην 

ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αναπτύσσοντας και αναβαθμίζοντας 

τις εξωνοσοκομειακές δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας της Χώρας. 

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από επιδοτήσεις, μέσω του κρατικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασφαλιστικά ταμεία, χορηγίες και δωρεές. 

 Η ΔΟΜΗ ΘΡΑΚΗΣ περιλαμβάνει: 

 Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου-Ροδόπης  

 Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων 

 Πρόγραμμα προ και επαγγελματικής κατάρτισης 

 Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Α’ 

 Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφείο Β’ 

 Προστατευμένο διαμέρισμα-Δορυφόρος Οικοτροφείου Β΄ 

Τον Ν. Ροδόπης εξυπηρετεί η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Ν. Έβρου- Ροδόπης, 

που προσφέρει υπηρεσίες στο σύνολο των κατοίκων των περιοχών ευθύνης της και 

συγκεκριμένα σε: Ενήλικες ασθενείς με ψυχικές (ψυχολογικές-ψυχιατρικές) 

διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. 

Δραστηριοποιείται στις περιοχές: 

α) του Τομέα Ψυχικής Υγείας Έβρου της Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας,    

Σουφλίου-Τυχερού και Διδυμοτείχου, με τα αντίστοιχα κλιμάκια 

β) στην περιοχή του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ροδόπης με τα κλιμάκια Κομοτηνής-

Ιάσμου και Σαπών-Φιλλύρας.  

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Έβρου – Ροδόπης παρέχει υπηρεσίες σε πάνω 

από χίλιους διακόσιους (1200) ωφελούμενους και τις οικογένειες τους. 
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Τα οικοτροφεία και τα προστατευμένα διαμερίσματα παρέχουν υπηρεσίες 

υποστήριξης διαβίωσης σε πενήντα (50) ωφελούμενους. 

 

Σκοπός της ΕΚΨ&ΨΥ είναι H πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, η έγκαιρη 

παρέμβαση και αντιμετώπισή τους, η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση 

των ψυχικά ασθενών και η «αγωγή κοινότητας», δηλαδή η ενημέρωση κι 

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας. 

   Οι δράσεις που υλοποιεί η Εταιρία ποικίλλουν και μαρτυρούν την μεγάλη 

προσπάθεια που γίνεται καθημερινά από τους εργαζόμενους. Προσφέρει  υπηρεσίες 

πρόληψης και νοσηλείας, ειδική φροντίδα κατ' οίκον, ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και αγωγή κοινότητας και ειδικότερα : 

♦ Έγκαιρη διάγνωση - παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου ή της 

υποτροπής της 

♦ Κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και διαχείριση της κρίσης 

♦ Κατ' οίκον νοσηλεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της 

διασφάλισης της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς 

♦ Βοήθεια και στήριξη του ασθενούς στις πρακτικές του ανάγκες, όπως λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής και ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες, με τελικό στόχο την 

αυτόνομη διαβίωση 

♦ Διευκόλυνση του ασθενούς για την πρόσβασή του σε άλλες υπηρεσίες υγείας, 

πρόνοιας και διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η 

λειτουργία αυτή βασίζεται στη στενή συνεργασία με τις πανεπιστημιακές κλινικές 

(ψυχιατρική, παιδιατρική, κλπ) του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης και τις αντίστοιχες μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

♦ Συμβουλευτική - υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με 

στόχο την καλύτερη λειτουργία της. 
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♦ Συμβουλευτική παρέμβαση στους χώρους όπου κινείται ο ασθενής (π.χ. γειτονιά 

και εργοδότες). 

♦ Υλοποίηση προγραμμάτων στέγασης, κατάρτισης και προώθησης στην 

απασχόληση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και επιστροφή στη θέση 

εργασίας όσων ασθενών εργάζονταν πριν από την εκδήλωση της νόσου, 

συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών που η συνήθης ενασχόληση τους είναι σε 

γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες. 

♦ Διεξαγωγή προγραμμάτων αγωγής κοινότητας σχετικά με την ψυχική διαταραχή 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού στην παροχή 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας όπως περιγράφονται παραπάνω. 

 

Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή προγραμμάτων 

αγωγής κοινότητας και υλοποιεί δράσεις επιμόρφωσης του κοινού γενικά όσο και 

επιλεγμένων ομάδων-στόχων όπως είναι οι σύλλογοι γονέων, οι εκπαιδευτικοί, τα 

στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνομίας, του στρατού και των 

δικαστικών αρχών, οι κληρικοί, οι λειτουργοί υγείας και πρόνοιας, οι επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, εργοδότες - επιχειρηματίες, τοπικοί σύλλογοι και διάφορες 

οργανωμένες ομάδες πολιτών. Οι δράσεις έχουν την μορφή ομιλιών, συζητήσεων, 

σεμιναρίων, δημοσιεύσεων και εκπομπών στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

παραγωγή και διανομή έντυπου υλικού, προώθηση και οργάνωση πολιτών σε 

συλλόγους εθελοντών. 

 

Τα ανωτέρω στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ώστε να 

διαμορφώνει μια θετική στάση απέναντι στην ψυχική διαταραχή, στον ψυχικά 

ασθενή και στις κοινοτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες αφ' ενός και αφ' ετέρου στην 

προαγωγή της ψυχικής υγείας της κοινότητας. Επίσης μέσω των συγκεκριμένων 

δράσεων, αναπτύσσει δίκτυο ανίχνευσης και παραπομπών ώστε τα άτομα να 

διαμορφώνουν προοπτικά το αίτημα για βοήθεια. Παράλληλα καλλιεργεί 
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συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες και φορείς και προωθεί την οργάνωση κοινοτικών 

υποστηρικτικών συστημάτων ιατρικής περίθαλψης για τις ομάδες υψηλού κινδύνου 

του πληθυσμού. 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης: Ο φορέας παρέχει συνεχή εκπαίδευση στο προσωπικό 

της και σε όσους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές 

φιλοξενεί για πρακτική άσκηση. 

 

 «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης του Πληθυσμού σε Θέματα 

Ψυχικής Υγείας» για τη διετία 2012-2014 

 

Οι υπηρεσίες της  Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στη 

Θράκη, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το διετές «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και 

Ενημέρωσης του Πληθυσμού σε Θέματα Ψυχικής Υγείας» . 

Οι δράσεις που διοργανώθηκαν από τις 15/03/2012 έως τις 14/03/2014 στα πλαίσια 

του Προγράμματος ήταν 18 Επιστημονικές Ημερίδες και 3 Διημερίδες, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με 33 φορείς της πόλης μας, όπως τμήματα του 

Δήμου, την Εκκλησία, την Αστυνομία, το Στρατό, πολλούς τοπικούς Συλλόγους, 

σχολεία κ.ά. 

Οι δράσεις διεξήχθησαν σε 16 διαφορετικούς χώρους φιλοξενίας, κάλυπταν στο 

σύνολό τους την προσέγγιση κι ανάλυση περίπου 34 θεματικών ενοτήτων γύρω από 

ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, αλλά και 

ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Εκτιμάται ότι, τις εκδηλώσεις του Προγράμματος 

παρακολούθησαν περί τους 900 συμπολίτες μας σε καθένα από τα δύο έτη 

υλοποίησή του.  

Σκοποί του Προγράμματος ήταν: 

- Η αλλαγή της στάσης της κοινότητας απέναντι στην ψυχική νόσο και η 

προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
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- Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του τοπικού πληθυσμού και η πρόληψη των 

ψυχικών διαταραχών 

- Η εξάλειψη του στίγματος της ψυχικής νόσου 

- Η ψυχοκοινωνική επανένταξη ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές στο 

πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται 

στη χώρα. 

 

Οι δράσεις 

2012 

1. 16-17/3/2012 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Η σημασία της εκπαίδευσης των επαγγελματιών 

ψυχικής υγείας σε θέματα έρευνας και προσέγγισης της κοινότητας και των 

υπηρεσιών της». 

2. 25/4/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Προβλήματα και προβληματισμοί σχετικά με την ψυχική 

υγεία στον εργασιακό χώρο». 

3. 29-30/6/2012 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Διαχείριση του καρκίνου και ψυχική υγεία. Από την 

εκτίμηση των αναγκών στην ολιστική φροντίδα και την ποιότητα ζωής». 

4. 10/10/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Μαθαίνω να λέω τι νιώθω- Παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικοί συνομιλούν για την ψυχική υγεία». 

5. 29/11/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική Υγεία και Ειδικές Επαγγελματικές Ομάδες. Η 

σημασία της συνεργασίας των επαγγελματιών στην παροχή σύγχρονων 

κοινοτικών υπηρεσιών». 

6. 17/12/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων ψυχικής υγείας 

στο εργασιακό περιβάλλον». 

 

2013 
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7. 8/2/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εκκλησία και Ψυχιατρική Κοινότητα: Επαφές , Συγκλίσεις, 

Όρια». 

8. 4/3/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διαχείριση του καρκίνου: σωματική και ψυχική υγεία. Ο 

ρόλος των μη ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων στην ολιστική φροντίδα 

και την ποιότητα ζωής».  

9. 8/3/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κρίση και Σύγχρονη Πραγματικότητα: Αλλαγές στην 

Ποιότητα Ζωής και Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία». 

10. 18/4/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Αντιμετωπίζω τις Αγωνίες μου στο Σχολείο, Διαχειρίζομαι 

το Στρες». 

11. 24/4/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κρίση και Σύγχρονη Πραγματικότητα: Αλλαγές στην 

Ποιότητα Ζωής και Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία». 

12. 26/5/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική Υγεία για Όλους: Αναγνωρίζω και Αντιμετωπίζω 

τις Ψυχικές Δυσκολίες στην Καθημερινή Ζωή». 

13. 4-5/6/2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική Υγεία για Όλους: Κι αν ο χρόνος περνά η ψυχή 

δε γερνά». 

14. 5/7/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική υγεία για όλους μέσα από διαδρομές όλο 

χρώματα και συναισθήματα». 

15. 9/10/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ας μιλήσουμε για την ψυχική υγεία των παιδιών μας». 

16. 10/10/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Με την ψυχή στο σώμα». 

17. 8/11/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική υγεία στην περίοδο της κρίσης- Αναγνωρίζω και 

αντιμετωπίζω τις ψυχικές δυσκολίες στην καθημερινή ζωή». 

18. 4/12/2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προαγωγή της ψυχικής 

υγείας-Η ενδυνάμωση των ατόμων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας». 
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2014 

19. 10/2/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψυχική Υγεία για όλους: Βελτιώνω την ποιότητα της ζωής 

μου συζητώντας για τις διαταραχές μνήμης και ύπνου» 

20. 12/2/2014  ΗΜΕΡΙΔΑ: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην προαγωγή της ψυχικής 

υγείας: από την εξάρτηση στην αυτοδιαχείριση των ατόμων που λαμβάνουν 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας» 

21. 14/3/2014  ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  … ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ. 

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας μέσα από τη συνεργασία και τη δικτύωση σε 

τοπικό επίπεδο. Η εμπειρία 2 χρόνων» 

 

ΦΟΡΕΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

1. Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης 

2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

3. Δήμο Αλεξανδρούπολης 

4. Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΚΑΠΗ , Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμου 

και Παιδικούς Σταθμούς 

5. Δημοτική Ενότητα Φερών 

6. Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης 

7. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Έβρου 

8. Στρατόπεδο Πατσούκα 

9. Ψυχιατρική Κλινική ΠΓΝΑ 

10. Ιατρικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης 

11. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αλεξανδρούπολης 
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12. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αλεξανδρούπολης 

13. Συμβουλευτικό Σταθμός Νέων Ν. Έβρου 

14. ΚΕΔΥ 

15. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 

16. Ειδικό Σχολείο 

17. Παιδικό Χωρίο  SOS  

18. ΣΟΦΨΥ  Έβρου 

19. ΨΥΧΑΣΠΙΣ 

20. Ένωση Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ) Αλεξανδρούπολης 

21. Σύλλογο Καρκινοπαθών «Συνεχίζω» 

22. Σύλλογο Αιμοδοτών 

23. Σύλλογο ΑΜΕΑ 

24. Σύλλογο  Καππαδοκών « οι Τρεις Ιεράρχες» 

25. Πολιτιστικό Σύλλογο  Ν.Χιλής 

26. Πολιτιστικό  Σύλλογο  Παλαγίας 

27. Σύλλογο κυριών εθελοντικού έργου Ιεράς Μητροπόλεως«H Αγία Ολυμπιάδα»  

 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 

Υγείας, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων (CEFEC) το 

οποίο στοχεύει, κυρίως, στην επαγγελματική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών 

και των ατόμων με αναπηρία. Το Δίκτυο έχει μέλη από είκοσι ευρωπαϊκές χώρες. 

Επίσης είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μental Health Europe 
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(MHE). Μέσω της συμμετοχής στον οργανισμό η Εταιρία ενδυναμώνει τους δεσμούς 

συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους της με στόχο τη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, συμμετέχει στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των 

πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψυχική Υγεία και ενημερώνεται για τις 

εξελίξεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. 

είναι εθνικός κόμβος επικοινωνίας (Νational Focal Point- NFP) του Mental Health 

Europe. Ως national focal point του Mental Health Europe γνωμοδοτεί, όταν της 

ζητηθεί, σε θέματα της ψυχικής υγείας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

    Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι μη κυβερνητική οργάνωση Έρευνας και 

Διάσωσης, τα μέλη της οποίας συμμετείχαν σε επιχειρήσεις από το 1978 σε 

εθελοντική βάση. Από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή σωματείου. Η 

Κεντρική Διοίκηση της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

διαθέτει 34 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. 

    Το παράρτημα στο Ν. Ροδόπης έχει ως βασικό σκοπό την έρευνα και τη διάσωση. 

Παράλληλα, η ομάδα είναι παρούσα σε κάθε είδους κλήση για βοήθεια από τους 

πολίτες, εφ’ όσον μπορεί να ανταπεξέλθει. Ωφελούμενοι είναι το σύνολο των 

πολιτών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε 

διάκριση, φυλετική, θρησκευτική ή άλλου είδους. 

    Ο σκοπός αυτός υλοποιείται μέσω των παρακάτω δράσεων. Η  ομάδα έχει 

συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για την Σερβία και το Ιράκ, 

καθώς και στην συγκέντρωση τροφίμων και ρουχισμού για τους έχοντες ανάγκη 

πολίτες. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε αποστολές βοήθειας στους σεισμούς της 

Αθήνας, της Τουρκίας και της Αλγερίας και μέλη της ομάδας εκπαίδευσαν 

πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες στην Γιάλοβα της Τουρκίας, μέσω ενός 

προγράμματος για την αποκατάσταση του σεισμού του Μαρμαρά. 

       Ακόμα σημαντική είναι η συμμετοχή της σε διάφορες αθλητικές διοργανώσεις, 

έχοντας την ευθύνη της ασφαλούς διεξαγωγής και της προσφοράς Α’ Βοηθειών. 
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Ενδεικτικά, συμμετείχαν σε αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων και αγώνες 4Χ4, σε 

αγώνες αλεξιπτώτου πλαγιάς, όπου και επιβραβεύτηκαν από το νοσοκομείο Δράμας 

για την ποιότητα της προσφοράς βοήθειας, σε αγώνες ορεινού τρεξίματος, όπως 

στο VFT, στο Παρανέστι, στο Rodopi challenge και στους τοπικούς. Επίσης, 

συμμετείχαν στον ημιμαραθώνιο του οχυρού Νυμφαίας και στο λαϊκό μονοπάτι, 

καθώς και στον ορειβατικό μαραθώνιο του Ολύμπου, όπως και σε ποδηλατικούς 

αγώνες, βόλτες και αγώνες μοτοσυκλετών. Παράλληλα, έχουν συνοδεύσει σχολεία 

και περιβαλλοντικές ομάδες σε διάφορες εκπαιδευτικές εξορμήσεις, φροντίζοντας 

όχι μόνο για την ασφάλειά τους, αλλά και για την εκπαίδευσή τους. Έχουν γίνει 

παρουσιάσεις  Α’ Βοηθειών σε σχολεία και διάφορες εταιρίες και τους έχουν 

μιλήσει για την ασφάλεια και την υγιεινή σε χώρους εργασίας. Επιπροσθέτως, 

έχουν άριστη συνεργασία με τον σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ, για άτομα με κινητικές 

δυσκολίες. 

     Περαιτέρω, έχουν λάβει μέρος σε αποστολές έρευνας αγνοουμένων κυνηγών, 

ορειβατών, κολυμβητών κ.α. σε διάφορες περιοχές του νομού, αλλά και σε όλη την 

Β. Ελλάδα, καθώς και σε πολλές από αυτές με επιτυχή αποτελέσματα και διάσωση 

των αγνοουμένων. Η ομάδα έχει συνδράμει, επίσης, σε αποστολές σε 

αυτοκινητιστικά ατυχήματα και  αεροπορικά, όπως του γιάκοβλεφ στα Πιέρια όρη 

και σε διάφορες πλημμύρες, εντός και εκτός νομού. Ακόμα, έχουν βοηθήσει σε 

ανελκύσεις αυτοκινήτων από ποτάμια, αλλά και βυθισμένης βάρκας, καθώς και σε 

δράσεις καθαρισμού δασών, ακτών και του βυθού στο λιμάνι του Φαναρίου 

Ροδόπης. Επίσης, με το σκάφος της ομάδας, βοηθούν στις δειγματοληψίες νερού 

για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων σε ποτάμια, λίμνες και φράγματα του 

νομού. Τέλος, συμμετείχαν σε κατασβέσεις πυρκαγιών σε άριστη συνεργασία με την 

Π.Υ. Κομοτηνής, καθώς και στην πυρασφάλεια κατά την διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου. 
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«Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΝΑΣ ΒΙΣΒΙΖΗ» (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

Η «Κιβωτός της Δόμνας Βιζβίζη» αγκυροβόλησε στο «νοητό λιμάνι» της Κομοτηνής 

τον Απρίλιο του 2012. Η ομάδα στόχος που εξυπηρετεί ο φορέας είναι μαθητές 

όλων των βαθμίδων και αναξιοπαθούσες οικογένειες υποβαθμισμένων περιοχών. 

Περιλαμβάνει τόσο τους κατοίκους της πόλης της Κομοτηνής, όσο και τους 

κατοίκους των απομακρυσμένων χωριών και οικισμών , των τριών περιφερειακών 

ενοτήτων της Θράκης.  

   Σκοπός της «Κιβωτού της Δόμνας Βιζβίζη» είναι η παροχή κοινωνικής 

αλληλεγγύης, η καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού και η εμβάθυνση της 

κοινωνικής προσφοράς, τόσο σε υλικό. Όσο και σε ηθικό- πνευματικό επίπεδο. 

   Η Κιβωτός προσφέρει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές όλων των 

βαθμίδων, επιμορφωτικά σεμινάρια ενηλίκων, επιστημονικές διαλέξεις με τη 

συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών του κέντρου, καθώς και συμμετοχή σε  

ημερίδες και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνάμα 

παρέχει κοινωνική αλληλεγγύη και εθελοντική προσφορά (διανομές τροφίμων, 

ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης εν γένει). Εν συνεχεία διοργανώνει 

περιηγήσεις και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Θράκης, με σκοπό την 

ενίσχυση της φυσικής παρουσίας σε απομακρυσμένα χριστιανικά και 

μουσουλμανικά χωριά, μέσω της προσελκύσεως σε αυτά επισκεπτών από όλη την 

υπόλοιπη Ελλάδα. Τέλος προωθεί την αρμονική συμβίωση και συνεργασία των 

μουσουλμάνων και χριστιανών, καθώς  προβάλει το πνευματικό, λαογραφικό, 

πολιτιστικό και τουριστικό δυναμικό της Θράκης. 

 

 

 

 

 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΕΔΔΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ) 
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   Συγκεκριμένα τα ΚΕΔΔΥ που εδρεύουν στο Ν. Ροδόπης απευθύνονται σε μαθητές 

με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και  σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Στόχος του 

κέντρου είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης – αξιολόγησης  και υποστήριξης 

των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές μαθησιακές ανάγκες, καθώς και 

υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των 

γονέων και της κοινωνίας.  

   Ο μαθητικός πληθυσμός του νομού Ροδόπης επωφελείται μέσω των 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στα ΚΕΔΔΥ. Οι δράσεις αυτές 

περιλαμβάνουν την έρευνα για την διαπίστωση του είδους και του βαθμού των 

δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών 

σχολικής και προσχολικής ηλικίας (ανίχνευση) και την διαδικασία διάγνωσης – 

αξιολόγησης και έκδοσης γνωμάτευσης. 

    Επιπλέον, την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη 

σχολική μονάδα καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

πορείας των μαθητών και την κατάρτιση προσαρμοσμένων εξατομικευμένων 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, την  εισήγηση για την αντικατάσταση των 

γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές 

ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά και την εισήγηση  στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση, την 

κατάργηση, την προαγωγή, των υποβιβασμό, την μετατροπή ή την συγχώνευση των 

αυτοτελών σχολείων ειδικής αγωγής και των τμημάτων ένταξης και την στελέχωση 

αυτών. 

    Μεγάλη σημασία φαίνεται να  έχει η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και 

ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους και η εφαρμογή 

προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης στην προσχολική εκπαίδευση. Την 

ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ειδικής αγωγής. Και τέλος τον 

ετήσιο απολογισμό του έργου της υπηρεσίας. 
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KE.Σ.Π.Ε.Μ Ροδόπης (Κέντρα Στήριξης του Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων) 

   Τα ΚΕ.Σ.Π.Ε.Μ  είναι Κέντρα Στήριξης του Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Μουσουλμανοπαίδων και αποτελεί επιμέρους δράση του προγράμματος γι ατην 

εκπαίδευση της Μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, ΕΚΠΑ. Τα κέντρα 

προφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κομοτηνή, στις Σάπες, στην Οργάνη και στον 

Ίασμο. Η ομάδα στόχος που εξυπηρετεί είναι η μουσουλμανική μειονότητα της 

Θράκης. Αναλυτικότερα μειονοτικούς μαθητές Α/βαθμιας και Β/βαθμιας 

εκπαίδευσης, τις οικογένειές τους, αλλά και εκπαιδευτικούς της πλειονότητας και 

της μειονότητας.  

   Οι στόχοι του προγράμματος είναι η αρμονική ένταξη των παιδιών της 

μειονότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ευρύτερη κοινωνία, η αναβάθμιση 

της εκπαίδευσής τους, με έμφαση στην καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, που θα 

βοηθήσει στη μελλοντική τους ένταξη στην εργασία με καλύτερους όρους. Επίσης 

διασφαλίζει την αποδοχή αυτών των παιδιών από το εκπαιδευτικό  προσωπικό και 

όλους τους πολίτες της Θράκης, καθώς παρέχει στους εκπαιδευτικούς αφενός 

ειδικές γνώσεις, αφετέρου κατάλληλο και καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος 

υποστηρίζει τους γονείς, ώστε να ενισχύσουν και οι ίδιοι την σχολική επίδοση των 

παιδιών τους. Τα KEΣΠEM, έχουν κύριο στόχο την άρση της απομόνωσης του 

μειονοτικού πληθυσμού, που αποτελεί και το θεμελιώδες αίτιο της περιθωριακής 

κοινωνικής του θέσης.  

  Οι δράσεις που πραγματοποιούνται αφορούν τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας 

και θετικών επιστημών για παιδιά δημοτικού με ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά υλικά 

και μαθησιακά παιχνίδια, τα σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού σε 

παιδιά τελευταίων τάξεων του γυμνασίου και των πρώτων τάξεων του λυκείου, 

αλλά και θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας  σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου 

και προετοιμασία ανεξεταστέων μαθητών γυμνασίου σε όλα τα μαθήματα.  

  Επίσης αναλαμβάνει την καθημερινή υποστήριξη μαθητών γυμνασίου και λυκείου 

στα μαθήματα του σχολείου και παιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά 
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προσχολικής ηλικίας. Υλοποιεί λέσχες ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων για παιδιά 

και εφήβους, καθώς προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες και 

μαθήματα τούρκικης γλώσσας σε εκπαιδευτικούς (η δράση σταμάτησε το σχολικό 

έτος 2013-2014). Τέλος δανείζει βιβλία και ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικό υλικό σε 

μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς πραγματοποιεί δημιουργικές δραστηριότητες 

για παιδιά και νέους (Δημιουργικά Εργαστήρια Νέων). 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ    

     Το ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) ΚΙΒΩΤΟΣ δημιουργήθηκε το 

2002 στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ύστερα από αιτήματα φορέων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών 

απεξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες στις πόλεις Καβάλα, Κομοτηνή και 

Αλεξανδρούπολη. Και στις τρεις πόλεις  παρέχονται υπηρεσίες σε συγγενείς και 

συντρόφους χρηστών, από το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του ΚΕΘΕΑ  

ΚΙΒΩΤΟΣ. Στην Κομοτηνή λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο, σε εγκαταστάσεις που 

έχει παραχωρήσει ο δήμος της πόλης, για άτομα εξαρτημένα από παράνομες 

ουσίες, τα οποία παραπέμπει για ένταξη  στη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΙΒΩΤΟΣ. 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης εφαρμόζεται και στο Γενικό Σωφρονιστικό 

Κατάστημα Κομοτηνής.  

    Απευθύνεται σε ενήλικες χρήστες και εξαρτημένους από ουσίες και αλκοόλ, 

καθώς και σε άτομα εθισμένα στα τυχερά παιχνίδια, αλλά και στα μέλη των 

οικογενειών τους που επιθυμούν να υποστηρίξουν το εξαρτημένο μέλος της 

οικογένειας, συμμετέχοντας στη θεραπευτική διαδικασία. Για παράδειγμα,  το 2013 

το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ της Καβάλας εξυπηρέτησε 498 άτομα, εξαρτημένους (από 

παράνομες ναρκωτικές ουσίες, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια) και μέλη των 

οικογενειών τους, σε φάση συμβουλευτικής ή θεραπείας 

     Η βασική αποστολή του ΚΕΘΕΑ γενικότερα, και ειδικότερα του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, 

είναι η θεραπεία, η κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων, αλλά και η 

υποστήριξη των οικογενειών τους. Η αποστολή του φορέα αφορά την υποστήριξη 
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και ενδυνάμωση των εξαρτημένων με σκοπό να σταματήσουν τη χρήση, να 

επιτύχουν την αποχή και να ενσωματωθούν στην κοινωνία. 

   Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ επικεντρώνονται στην 

ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση της εξάρτησης, με μία ποικιλία παρεμβάσεων και 

θεραπευτικών εργαλείων όπως υπηρεσίες συμβουλευτικής και κινητοποίησης των 

εξαρτημένων, δυνατότητα ψυχικής απεξάρτησης σε θεραπευτικές κοινότητες 

διαμονής και ανοικτές, υπηρεσίες υποστήριξης διπλών διαγνώσεων, υπηρεσίες 

πρόληψης της υποτροπής, και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σωφρονιστικό 

κατάστημα. Η παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών είναι εστιασμένη στις 

ανάγκες του πελάτη, γίνονται χωρίς διακρίσεις, είναι μη επικριτική, και άκρως 

εμπιστευτική. 

 

 

ΟΚΑΝΑ-ΜΟΝΑΔΑ ΟΚΑΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) έχει ως ομάδα στόχου 

εξαρτημένα άτομα από ναρκωτικά- ηρωίνη και άλλα οπιοειδή. Ως κατώτερο όριο 

ηλικίας θεωρείται τα 20 έτη και προϋπόθεση είναι να κατοικούν στο νομό Ροδόπης 

και Ξάνθης. 

   Σκοπός του είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση της εξάρτησης από μείζονα 

οπιοειδή στα πλαίσια μιας θεραπευτικής διαδικασίας, η οποία διέπεται από την 

αντίληψη ότι η εξάρτηση από τα οπιούχα είναι μια κατάσταση ψυχικής, σωματικής 

και κοινωνικής δυσλειτουργίας του ατόμου. Οι δράσεις του οργανισμού στοχεύουν 

αρχικά στην απεξάρτηση των χρηστών από όλες τις ναρκωτικές ουσίες 

συμπεριλαμβανομένων και των υποκατάστατων. Επιπλέον, στην επίτευξη της 

θεραπευτικής διαδικασίας και της ελαχιστοποίησης των κινδύνων από την χρήση, 

τόσο για τον χρήστη, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα 

υποκατάστασης συνοδεύεται από παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών 

και υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ‘’ΟΡΦΕΑΣ’’ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ 

   Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Π.Ε Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ» εδρεύει στην πόλη της Κομοτηνής στη διεύθυνση 

Δημητρίου Μπλέτσα 19 με πρόεδρο Δ.Σ τον κ. Τσολάκ Σουάν (Περιφερειακός 

Σύμβουλος, οδοντίατρος) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Εσαγιάν Γκάρο 

(Ψυχίατρος-Ψυχαναλυτής, Δρ. ΔΠΘ) . Το κέντρο Πρόληψης «Ορφέας» σε 

συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ εξυπηρετεί αρκετές ομάδες στόχου. Συγκεκριμένα, 

γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, μαθητές και φοιτητές, εκαπιδευτικούε όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης (βρεφονηπιακοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, 

γυμνάσια, λύκεια), ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία, επαγγελματίες που έρχονται σε 

άμεση επαφή με το πρόβλημα, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παλιννοστούντες, 

μειονότητα, πρόσφυγες), καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα.  

   Ο σκοπός του Κέντρου Πρόληψης «Ορφέας» είναι η  ευαισθητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας σε θέματα εξαρτητικών συμπεριφορών,  αλλά και η συμβουλευτική που 

πάντα έχει στόχο να επεξεργάζεται τις όποιες δυσκολίες προκύπτουν και να 

διευκολύνει την επίλυση τους βασισμένη σε μια σχέση αποδοχής, σεβασμού και 

εμπιστοσύνης. 

   Το κέντρο υλοποιεί εβδομαδιαία τις παρακάτω δράσεις: ομάδες γονέων, ομάδες 

εφήβων, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης νέων και ενηλίκων, σεμινάρια για 

εκπαιδευτικούς, ανοικτές συναντήσεις, ομιλίες και εκδηλώσεις, επίσης ομιλίες 

ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης, εκπαιδεύσεις ομάδων πληθυσμού στην 

πρωτογενή πρόληψη και τέλος πληροφόρηση, ενημέρωση σε κάθε προσερχόμενο 

άτομο. Η κάθε ομάδα που υλοποιείται από το προσωπικό του κέντρου έχει στόχο  Η 

ενδυνάμωση, υποστήριξη και εκπαίδευση των νέων ώστε να υιοθετήσουν μια 

θετική στάση ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές που να 

αντιστέκονται στις παθολογικές εξαρτήσεις, τη συμβουλευτική και υποστήριξη της 

οικογένειας με σκοπό την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και τη βελτίωση της 
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επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση καθηγητών και δασκάλων σε θέματα 

πρόληψης, η ενίσχυση του παιδαγωγικού τους ρόλου και η ενδυνάμωση των 

σχέσεων εκπαιδευτικών –μαθητών, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τα 

υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα, καθώς και την πληροφόρηση, 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας. 

 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ    

      Το κοινωνικό φαρμακείο Ν. Ροδόπης λειτουργεί παράλληλα με το κοινωνικό 

ιατρείο. Ως ομάδα στόχου που εξυπηρετείται θεωρούνται οι κάτοικοι Ν. Ροδόπης με 

βασική προϋπόθεση να είναι  ανασφάλιστοι πολίτες. Οι ειδικότητες που εργάζονται 

στο κοινωνικό ιατρείο καλύπτονται από φαρμακοποιό και από ιατρό. 

     Σκοπός του φορέα είναι η παροχή φαρμακευτικής αγωγής στους ανασφάλιστους 

πολίτες. Με βάση το σκοπό αυτόν, οι δράσεις συνοψίζονται στην παροχή 

φαρμάκων και κάποιες φορές στην εξέταση των κατοίκων που δεν δικαιούνται 

ασφάλιση στην πρόνοια από τον ιατρό (εθελοντής). 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «Η 

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»     

    Το ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας. Η 

μονάδα έχει δυναμικότητα 43 κλινών και παρέχει πολύτιμη βοήθεια στους 

φιλοξενούμενους και στις οικογένειές τους. Ο σκοπός του συλλόγου είναι η 

φιλοξενία, η φροντίδα αλλά και η περίθαλψη ηλικιωμένων.  

     Οι δράσεις συνοψίζονται στην φιλοξενία και τη φροντίδα των ατόμων τρίτης 

ηλικίας με παροχή καταλύματος, τροφής, ενδυμασίας, ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. Επίσης σημαντική θέση φαίνεται να κατέχει η εξασφάλιση εν γένει των 

αναγκαίων μέσων για την ήρεμη διαβίωσή τους. 
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 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   Το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως απευθύνεται σε όλες τις 

κοινωνικές ομάδες από βρέφη μέχρι και υπερήλικες και καλύπτει ή θεραπεύει 

διάφορα προβλήματα και απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, ανεξαρτήτως 

θρησκεύματος, χρώματος ή φυλής, στην οποία ανήκουν οι εμπερίστατοι 

συνάνθρωποί μας. Οι δράσεις εξυπηρετούν κυρίως παιδιά (μαθητές), φοιτητές, 

άστεγους, οικονομικά αδύναμες οικογένειες, άνεργους, ασθενείς και γενικώς 

αναξιοπαθούντες.   

   Στόχος της μητρόπολης είναι η συμπαράσταση προς το συνάνθρωπο και η μερική 

ανακούφιση ή οριστική θεραπεία των ανακυπτόντων προβλημάτων οικονομικής και 

οποιασδήποτε άλλης φύσεως. 

  Τα παραπάνω επιτυγχάνονται από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, το οποίο  

καλύπτει τις ανάγκες περίπου 250 συνανθρώπων μας και τα Ενοριακά Φιλόπτωχα 

Ταμεία που εξυπηρετούν επίσης 400 πρόσωπα. Μία σχετικά νέα πρωτοβουλία είναι 

η λειτουργία Δικτύου Εθελοντών, κυρίως από γυναίκες, που αγκαλιάζει κάθε 

κοινωνική πρωτοβουλία. Επίσης, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

κάθε μήνα παρέχονται σε οικογένειες με συγκεκριμένες προϋποθέσεις δέματα με 

διάφορα τρόφιμα.   

   Η μητρόπολη συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχουν 

εγγραφεί 230 δικαιούχοι λαμβάνουν μία φορά το χρόνο διάφορα είδη πρώτης 

ανάγκης, καθώς και σε πρόγραμμα που λειτουργεί από την Ιερά Σύνοδο της 

Εκκλησίας της Ελλάδος δίδονται 200 Ευρώ ανά δίμηνο σε Χριστιανικές οικογένειες 

που έχουν αποκτήσει τρίτο παιδί. 

   Επιπλέον λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ενώ στα Ενοριακά Συσσίτια 

παρέχονται 150 μερίδες σπιτικού φαγητού ημερησίως. Παρέχεται η φιλοξένηση στις 

κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως  κάθε καλοκαίρι για 400 παιδιά, ενώ στους 

δύο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 150 παιδιά μεγαλώνουν σε ένα οικείο περιβάλλον. 

Λειτουργεί επίσης το Κοινωνικό Φροντιστήριο που αποτελεί μία νέα απαίτηση των 
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οικονομικών συγκυριών εξυπηρετεί συμπληρωματικά ως προς τη γνώση περίπου 

170 νέους.  

   Τέλος μια άλλη δράση που έχει καταφέρει να υλοποιήσει η μητρόπολη είναι να 

παρέχεται το δεκατιανό σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως της πρώτης τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Βέβαια σημαντική είναι η συνεργασία με τις Κοινωνικές 

Υπηρεσίες του Δήμου που συγκεντρώνουν είδη ρουχισμού, τα οποία διανέμονται σε 

έχοντες ανάγκη.   

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

   Το 1975 ιδρύθηκαν οι πρώτες Οργανώσεις των Παιδικών Χωριών SOS στην 

Ελλάδα. Τα Παιδικά Χωριά SOS απευθύνονται σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την κρίση και εμπίπτουν σε συγκεκριμένα 

οικονομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, από τα Παιδικά Χωριά SOS- κέντρο στήριξης 

παιδιού και οικογένειας Κομοτηνής- ωφελούνται οι οικογένειες που πλήττονται 

άμεσα από την οικονομική κρίση και κατοικούν εντός του Νομού Ροδόπης. 

    Σκοπός των Κέντρων  Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας  είναι αρχικά η πρόληψη 

δύσκολων καταστάσεων σε οικογένειας που μπορεί να οδηγούν σε δυσμενείς 

συνθήκες ανάπτυξης για τα ανήλικα παιδιά. Επιπλέον, η ενδυνάμωση οικογενειών 

με στόχο την αποκατάσταση της ικανότητας τους να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες 

της καθημερινότητας με δικές τους δυνάμεις. 

    Οι παραπάνω σκοποί φαίνεται να εξυπηρετούνται από δράσεις, όπως η 

συμβουλευτική υποστήριξη γονέων  ή κηδεμόνων από κοινωνικούς λειτουργούς και 

τη δημιουργική απασχόληση παιδιών. Άλλες δράσεις περιλαμβάνουν τη 

ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και γονέων, τη μαθησιακή υποστήριξη παιδιών 

τόσο από ειδικό παιδαγωγό όσο και από εθελοντές εκπαιδευτικούς, καθώς και τη 

λογοθεραπευτική και την υλική υποστήριξη. Τέλος, σημαντική θέση έχει η δικτύωση 

και η συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες, με στόχο την όσο το δυνατόν 

καλύτερη υποστήριξη της οικογένειας, αλλά και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
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στα σχολεία της πόλης,  πάνω σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τον ρόλο τους μέσα 

στο σχολείο. 

 

«ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» 

   Το Rotary είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επιχειρηματικών και 

επαγγελματικών στελεχών, που αριθμεί 1.2 εκ. μέλη, ενταγμένα σε 31.000 ομίλους 

σε 165 χώρες, και έχει ως στόχο την προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και τη 

συμβολή στη διεθνή κατανόηση και ειρήνη. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομοτηνής 

υλοποιεί  διεθνή προγράμματα αλληλεγγύης και προσφέρει στις υπηρεσίες του 

στον συνάνθρωπο  σε όλη την υφήλιο, υπεράνω εαυτού.  

   Ο Ροταριανός Όμιλος ονομάζει τις δράσεις του, Λεωφόρους Δράσης (Προσφοράς). 

Σε κάθε Όμιλο, η δράση κατευθύνεται σε πέντε τομείς που ονομάζονται Λεωφόροι 

και ουσιαστικά επιτρέπουν στους Ροταριανούς να υπηρετήσουν με ουσιαστικό και 

αποτελεσματικό τρόπο το Σκοπό του Ρόταρυ. Οι Λεωφόροι Δράσης είναι οι εξής: 

1)Η Επαγγελματική Δράση, ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να υπηρετούν άλλους 

μέσω των απασχολήσεών τους και να εφαρμόζουν υψηλά ηθικά πρότυπα. 

2) Η Κοινοτική Δράση, καλύπτει προγράμματα και δράσεις που αναλαμβάνει ο 

Όμιλος για να βελτιώσει τη ζωή στη κοινότητα. 

3) Η Διεθνής Δράση, περιλαμβάνει ενέργειες που γίνονται για να επεκταθεί το 

ανθρωπιστικό έργο του Ρόταρυ σε όλο το κόσμο και να προωθηθεί η παγκόσμια 

κατανόηση και ειρήνη. 

4) Η Δράση προσφοράς στη Νεότητα, προστέθηκε το 2010 στις υπόλοιπες 4 που 

έχουν θεσμοθετηθεί από το 1920. Ενθαρρύνει τους Ροταριανούς να αναλαμβάνουν 

προγράμματα και δράσεις που ωφελούν τους νέους. 

Κάθε Ρ. Όμιλος κάθε χρόνο προγραμματίζει και εκτελεί ένα ισόρροπο πρόγραμμα 

δράσης που υπηρετεί και τις 5 λεωφόρους 
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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΕΡΠΑΤΩ» 

   Ο Σύλλογος «Περπατώ» ιδρύθηκε από μία παρέα φίλων  Α.με.Α (ατόμων με 

αναπηρία) το 2002. Στόχος και σκοπός του Συλλόγου από την πρώτη ημέρα 

ιδρύσεώς του ήταν η συσπείρωση, η ενημέρωση και η οργάνωση των ατόμων με 

κινητική αναπηρία στον Ν. Ροδόπης, ευελπιστώντας ότι μέσα από συντονισμένες 

ενέργειες, θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

καθημερινά τα Α.με.Α. Πρωταρχικός στόχος του Συλλόγου ήταν να μετατραπεί η 

πόλη της Κομοτηνής σε μία προσπελάσιμη πόλη για τα άτομα με κινητική αναπηρία. 

Είναι λοιπόν κατανοητό πως ο Σύλλογος «Περπατώ» προσφέρει τις υπηρεσίες του 

σε άτομα με κινητική αναπηρία. Σήμερα έχει 298 εγγεγραμμένα μέλη και 

συνεπάγεται ότι εξυπηρετεί τουλάχιστον  500 οικογένειες.  

   Ο Σύλλογος έχει μεγάλη δράση στον Ν. Ροδόπης και οι υπηρεσίες που παρέχει 

αφορούν την εμψύχωση και συμβουλευτική στα ίδια τα άτομα, αλλά και στις 

οικογένειές τους, ενημερώνει για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

συνοδεύει, αλλά παίρνει και το μέρος του διαμεσολαβητή σε Δημόσιες Υπηρεσίες, 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης μεριμνά για την επανένταξη στην 

κοινωνική- επαγγελματική και εκπαιδευτική ζωή, ενημερώνει ή παραπέμπει για 

κέντρα αποκατάστασης εντός και εκτός Ελλάδας, όπως επίσης δανείζεται 

ορθοπεδικά είδη, που προέρχονται από δωρεές  και φροντίζει για την μετακίνηση 

των μελών με το ειδικά προσαρμοσμένο αυτοκίνητο του Συλλόγου.  

   Οι δράσεις του Συλλόγου δε σταματούν εδώ, καθώς αναλαμβάνει και στην 

ενημέρωση της κοινότητας για θέματα που άπτονται της κινητικής αναπηρίας. 

Διοργανώνει πλήθους εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων. Έχει 

πραγματοποιηθεί η ημερίδα με θέμα «Παραολυμπιακή Ημέρα στο Σχολείο» στο 

ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, με τη συμμετοχή φοιτητών και μαθητών, διοργανώνει ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα επισκέψεις στο σχολείο για ενημέρωση των μαθητών και 

δασκάλων για τα Παραολυμπιακά Αθλήματα.  

   Επιπροσθέτως αναλαμβάνει τη διοργάνωση camp με θέμα «Άτομα με κινητική 

αναπηρία σε περιβάλλον κατασκηνώσεων». Σχεδιασμός και εφαρμογή 
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προγραμμάτων ενσωμάτωσης, στην παιδική κατασκήνωση Pitsas Camp στον Πρίνο 

της Θάσου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, του ΤΕΦΑΑ 

Κομοτηνής, του ΤΕΦΑΑ Σερρών και του Α.Σ «ΗΡΟΔΙΚΟΣ». Συνάμα διοργανώνει 

εκπαιδευτικά προγράμματα για Α.με.Α (μεμονωμένα ή σε γκρουπάκια), στο Κέντρο 

Εκπαίδευσης Αυτόνομης Διαβίωσης, που έχει δράση μέσα στις εγκαταστάσεις του 

Συλλόγου και με σκοπό την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Α.με.Α 

για ανεξάρτητη διαβίωση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, ώστε να μπορούν να διαβιούν πιο αυτόνομα και 

ανεξάρτητα στο φυσικό περιβάλλον της κατοικίας τους. Τέλος φροντίζει για την 

επαφή των Α.με.Α, καθώς και των συγγενών και φιλών σε υπαίθριες 

δραστηριότητες και Extreme Sports- Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». 

 

 

 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΩΝ- ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ» 

   Ο Σύλλογος Στήριξης και Αποκατάστασης Καρδιοπαθών προσφέρει στήριξη και 

αποκατάσταση καρδιοπαθών συμπολιτών και πρόληψη καρδιοπαθών στο Ν. 

Ροδόπης. Από τον σύλλογο εξυπηρετείται το σύνολο των κατοίκων του Ν. Ροδόπης. 

   Σκοπός του Συλλόγου είναι η δημιουργία, σύσφιξη και προαγωγή των σχέσεων, 

μεταξύ των μελών. Βασικό μέλημα είναι η συμπαράσταση και η υποστήριξη αυτών 

των μελών και των οικογενειών τους. Επίσης  φροντίζουν να ενημερώνουν τους 

καρδιοπαθείς και μη, για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. 

   Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Σύλλογος, δια του Διοικητικού Συλλόγου, 

μετέρχεται διάφορους τρόπους δράσης. Για τη στήριξη των καρδιοπαθών 

διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, συνεστιάσεις με την 

ευκαιρία εορτών (κοπή πίτας, παγκόσμια ημέρα καρδιάς), καλλιτεχνικές 

συνεστιάσεις με σκοπό, μέσα από τη συνεύρεση παλαιών και νέων καρδιοπαθών, 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[89] 

 

να ξεπεραστούν τα ψυχολογικά κυρίως προβλήματα, που εμφανίζουν οι νέοι 

καρδιοπαθείς. 

   Για την ψυχοσωματική αποκατάσταση ο Σύλλογος συνεργάζεται με τις 

πανεπιστημιακές κλινικές ( καρδιολογική, καρδιοχειρουργική)  του Πανθρακικού 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης όπου αντιμετωπίζονται άμεσα 

και αποτελεσματικά ανακύπτοντα προβλήματα και έτσι απαλλάσσονται οι ασθενείς  

του κόστους και της ταλαιπωρίας της μετάβασης για θεραπεία σε ιδρύματα  του 

κέντρου. Για τον ίδιο σκοπό ο Σύλλογος οργανώνει και λειτουργεί τμήματα άθλησης 

με προαιρετική συμμετοχή των μελών του, με την επιστημονική και πρακτική 

κάλυψη του τμήματος ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.  

   Στον τομέα της ενημέρωσης ο Σύλλογος διοργανώνει κατά καιρούς ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, όπου καταξιωμένοι επιστήμονες του ιατρικού τμήματος του ΔΠΘ αλλά 

και ελεύθεροι επαγγελματίες του ιατρικού χώρου, προσφέρουν  εθελοντικά 

ανιδιοτελώς συμβουλές σε ανοιχτά ακροατήρια. Επιπλέον, συντάσσεται και 

κυκλοφορεί μεταξύ των μελών Ενημερωτικό διμηνιαίο Δελτίο με ιατρικά θέματα 

εκλαϊκευμένα.  

   Τους χειμερινούς μήνες και την πρώτη Τετάρτη κάθε μην, οργανώνει συναντήσεις-

συζητήσεις μελών του Συλλόγου με δύο ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων της 

πόλης και μετά από σύντομη εισήγηση κάποιων θεμάτων λύνονται διάφορες 

απορίες.  

   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και παρά τις οικονομικές του δυσχέρειες ο Σύλλογος 

συμπαρίσταται οικονομικά σε αναξιοπαθούντα μέλη του. 
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«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) 

   Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής απευθύνεται σε γυναίκες που 

υφίστανται ή έχουν υποστεί βία (π.χ. ενδοικογενειακή, σεξουαλική παρενόχληση, 

βιασμό, εμπορία και διακίνηση [trafficking]), όπως επίσης σε γυναίκες που ανήκουν 

σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. μονογονείς, μετανάστριες, ΑΜΕΑ κ.λπ.). Οι ωφελούμενες 

του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι α) οι γυναίκες του Ν. Ροδόπης και γειτονικών 

νομών, και β) όλος ο γυναικείος πληθυσμός της Ελλάδας.  

  Σκοπός του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της 

βίας κατά των γυναικών, καθώς και η πολλαπλή υποστήριξη των γυναικών θυμάτων 

βίας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής στις γυναίκες που απευθύνονται σε εμάς, στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης. Το Συμβουλευτικό 

Κέντρο στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό συμβούλων 

εξειδικευμένων στην προσέγγιση των γυναικών με την οπτική του φύλου (μία 

διοικητική υπάλληλο/σύμβουλο υποδοχής, 1 ψυχολόγο, 1 κοινωνική λειτουργό και 

1 νομικό). 

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε γυναίκες-θύματα βίας, είτε στο παρόν είτε στο 

παρελθόν, από το ειδικά ευαισθητοποιημένο προσωπικό σε εξατομικευμένες 

ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τις συμβουλευόμενες με στόχο την 

ενδυνάμωσή τους, προκειμένου να μπορέσουν να κινητοποιηθούν, ώστε να 

προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της βίας που υφίστανται. Το απόρρητο των στοιχείων των γυναικών 

τηρείται αυστηρά ως απαραίτητη βάση για τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 

συμβούλου και συμβουλευόμενης. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής παρέχει εξειδικευμένες και 

εξατομικευμένες υπηρεσίες σε γυναίκες, όπως: 

 Ψυχοκοινωνική στήριξη σε θύματα βίας λόγω φύλου 
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 Νομική συμβουλευτική (οικογενειακό δίκαιο, βία, εργασία, κ.λπ.) 

 Νομική βοήθεια (πρωτόκολλο συνεργασίας με το Δικηγορικό Σύλλογο Ν. 

Ροδόπης) 

 Παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. ξενώνες, νοσοκομεία, φορείς 

απασχόλησης, φορείς υποστήριξης παιδιών κ.λπ.). Στο πλαίσιο λειτουργίας 

του Συμβουλευτικό Κέντρο είναι δυνατό να υπάρχουν αιτήματα που 

ξεπερνούν τις αρμοδιότητές τους. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η 

παραπομπή της γυναίκας σε πιο εξειδικευμένο φορέα, ανάλογα με το 

αίτημά της. 

Επιπλέον, το Συμβουλευτικό Κέντρο παρέχει πληροφόρηση/ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση στον ευρύτερο πληθυσμό (ομιλίες, εκδηλώσεις, συναντήσεις 

ευαισθητοποίησης, άρθρα στον τύπο κ.λπ.). 

Τέλος, το Συμβουλευτικό Κέντρο αναπτύσσει υπηρεσίες διασύνδεσης και 

δικτύωσης, οι οποίες αφορούν στην παρέμβαση στην κοινότητα και στην ανάπτυξη 

συνεργασιών με αντίστοιχες υπηρεσίες και φορείς της Πολιτείας (π.χ. αστυνομία, 

εισαγγελία, νοσοκομεία, κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, προνοιακές δομές, φορείς 

απασχόλησης, εκπαιδευτικούς φορείς κ.λπ.) και συλλόγους. Στόχος της 

διασύνδεσης των υπηρεσιών είναι να γνωστοποιηθεί το θέμα της βίας κατά των 

γυναικών, να ευαισθητοποιηθούν οι επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τις 

γυναίκες και να ενισχυθεί η πολύπλευρη και συμπληρωματική παροχή υπηρεσιών 

προς αυτές. 

  

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

     Ο Σύνδεσμος Αγάπης «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος» ιδρύθηκε τον Αύγουστο 

του 2006 από 26 ιδρυτικά μέλη της ενορίας Καρυδιάς Κομοτηνής. Ο στόχος του 

Συνδέσμου είναι ανθρωποκεντρικός. Επιδιώκει τη συσπείρωση των κατοίκων του 



 

 Παραδοτέο Β΄  Φάσης για το έργο «Διερεύνηση Δυνατοτήτων και Προτάσεων για Πιλοτικές Δράσεις 

Κοινωνικής Υποστήριξης στην ΠΕ Ροδόπης, αρμοδιότητας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
 

[92] 

 

οικισμού, αλλά και φίλων, γύρω από την εκκλησία σε θέματα θρησκείας, κοινωνικής 

αλληλεγγύης και πολιτισμού. Σκοπός του είναι η δραστηριοποίηση των μελών του  

στο έργο της ενορίας στους τομείς πρόνοιας, καλλωπισμού του Ιερού Ναού της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εξορμήσεων με 

θρησκευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. 

     Οι καθιερωμένες  δράσεις του Συνδέσμου σε ετήσια βάση ακολουθούν τις 

μεγάλες θρησκευτικές εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων, 

Πάσχα, και εορτασμού του Ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με τήρηση των 

εθίμων (κοπή βασιλόπιτας στην εκκλησία, στολισμός Επιταφίου, μοίρασμα 

κόκκινων αυγών, προσφορά νηστίσιμων εδεσμάτων στο πανηγύρι του Ναού). 

     Επιπλέον, από τα περιορισμένα στην ετήσια συνδρομή των μελών του έσοδα ο 

Σύνδεσμος Αγάπης διανέμει τρόφιμα την Πρωτοχρονιά σε μερικές οικογένειες και 

μεμονωμένα άτομα του οικισμού. Για τρεις περίπου μήνες, τρεις φορές την 

εβδομάδα διανέμονται μερίδες φαγητού, του οποίου τα υλικά προέρχονται από 

προσφορές ιδιωτών και μαγειρεύονται από γυναίκες του Συνδέσμου, σε οικογένειες 

και μεμονωμένα άτομα της Καρυδιάς και της Κομοτηνής. 

     Ο αείμνηστος ιερέας του Ναού π. Κωνσταντίνος Τσουρέλης, στον οποίο 

οφείλεται και η ίδρυση του Συνδέσμου Αγάπης, είχε συγκεντρώσει 

κλινοσκεπάσματα και ρουχισμό, τα οποία προσφέρθηκαν στις φυλακές Κομοτηνής. 

Ο ίδιος είχε πάρει μέρος στο ραδιομαραθώνιο Αγάπης, που διοργάνωσε η 

εφημερίδα και ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πατρίδας. 

     Ευαισθητοποιημένος ο Σύνδεσμος και σε ιστορικά θέματα διοργάνωσε στα 

πλαίσια του εορτασμού του Ναού τον Αύγουστο του 2012 βραδιά αφιερωμένη στις 

Αλησμόνητες Πατρίδες με παραδοσιακή μουσική, ομιλία, έκθεση φωτογραφίας και 

βιβλίου. 
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ          ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

   Η ομάδα στόχου του σώματος Ελλήνων προσκόπων είναι τα παιδιά, οι έφηβοι και 

οι νέοι. 

   Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση των νέων, 

μέσω ενός συστήματος αξιών που βασίζεται στην Προσκοπική Υπόσχεση και στο 

Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι 

ολοκληρώνονται ως άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην 

κοινωνία. Ο Σκοπός του Προσκοπικού Δικτύου είναι να δώσει ηθικό, πνευματικό και 

κοινωνικό στήριγμα στους νέους και στις νέες ηλικίας 18 – 30 ετών σχετικά με τα 

θέματα που αντιμετωπίζουν στο ξεκίνημα του αγώνα τους στον στίβο της ζωής, 

ώστε να γίνουν χρήσιμοι και υπεύθυνοι άνθρωποι και να έχουν ένα δημιουργικό 

ρόλο στην κοινωνία. 

   Στόχος του είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νέων που σχετίζονται με τις 

ανθρώπινες σχέσεις, την ένταξη στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό 

περιβάλλον, την υποστήριξη στις ανησυχίες τους, την διέξοδο στους 

προβληματισμούς τους και γενικότερα να συμβάλει στην ανάπτυξη των στοιχείων 

της προσωπικότητάς τους. Το Προσκοπικό Δίκτυο έχει προσαρμόσει τους 

παιδαγωγικούς του στόχους, τη διοίκηση, την οργάνωση αλλά και την μεθοδολογία 

του στις ανάγκες και προσδοκίες των νέων αυτής της ηλικίας, έτσι ώστε να 

αποτελέσει ένα στήριγμα στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν την 

προσωπικότητά τους. 

   Το γεγονός ότι τα μέλη του Δικτύου είναι ενήλικα δίνει την δυνατότητα για 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, που πιθανώς να μην είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη των άλλων κλάδων. Βασικό στοιχείο 

του προγράμματος του Δικτύου, εκτός των άλλων, είναι η προσφορά σε άλλους και 

η κοινωνική παρέμβαση. Τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου μπορούν να 

στελεχώσουν προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης της πολιτείας ή των Δήμων, 
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καθώς και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό. Σύνθημα του Π.Δ. 

είναι «ΕΜΕΙΣ και ΟΙ ΑΛΛΟΙ» !!! 

   Οι δράσεις του σώματος Ελλήνων προσκόπων διαφέρει ανάλογα με τις ηλικιακές 

ομάδες στις οποίες απευθύνεται, στα Λυκόπουλα, στους Προσκόπους και στους 

Ανιχνευτές.  

    Τα Λυκόπουλα, κορίτσια και αγόρια ηλικίας 7 - 11 ετών, αποτελούν την Αγέλη 

Λυκόπουλων, που χωρίζεται σε παρέες 4 - 6 παιδιών τις Εξάδες. Ο διαχωρισμός 

αυτός εξυπηρετεί την όλη λειτουργία της Αγέλης και βοηθά τα Λυκόπουλα στο να 

αποκτήσουν νέους φίλους. Οι δραστηριότητες της Αγέλης κατευθύνονται από το 

συμβούλιο των Βαθμοφόρων και περιλαμβάνουν στοιχεία από 5 τομείς 

ενδιαφερόντων, την Πνευματική Καλλιέργεια, την Υπαίθρια Ζωή, την Σωματική 

Αγωγή, τις Τεχνικές Δεξιότητες και την Κοινωνική Συνεργασία. Μέσα από 

το παιχνίδι, που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι όλων των δράσεων αναπτύσσεται 

η φαντασία του παιδιού και διοχετεύεται σε εκδηλώσεις, που το διαπαιδαγωγούν 

και το διδάσκουν. Το πρόγραμμα της Αγέλης δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να 

ανακαλύψει και να αναπτύξει τις προσωπικές του ικανότητες και κλίσεις, να γίνει 

χρήσιμο στον εαυτό του και στο άμεσο περιβάλλον του και να συνηθίσει στην ιδέα 

της προσφοράς στο συνάνθρωπο. 

   Οι Πρόσκοποι είναι αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11 - 15 ετών, που οργανώνονται 

σε αυτοδιοικούμενες παρέες 6-9 παιδιών, τις Ενωμοτίες. Η Ενωμοτία κατευθύνεται 

και αντιπροσωπεύεται από τον Ενωμοτάρχη, που αναδεικνύεται από τα μέλη της 

Ενωμοτίας στην αρχή της κάθε Προσκοπικής περιόδου και για θητεία ενός 

χρόνου. Κάθε Ομάδα Προσκόπων αποτελείται από 3-4 ενωμοτίες, που 

συνεργάζονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των 

δραστηριοτήτων της Ομάδας. Οι δραστηριότητες της Ομάδας κατευθύνονται από το 

Συμβούλιο Τιμής, που αποτελείται από τους Βαθμοφόρους και τους Ενωμοτάρχες. 

Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν θέματα από τους πέντε τομείς ενδιαφερόντων και 

προσφέρουν στους Προσκόπους ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, 

σωματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και δυνατότητες για διεύρυνση των 
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ατομικών κλίσεων και ικανοτήτων τους. Θεμελιώδης δραστηριότητα είναι η ζωή στο 

ύπαιθρο, η χρησιμοποίηση δηλαδή των προσκοπικών γνώσεων και ικανοτήτων για 

την άνετη διαβίωση στο ύπαιθρο με απλά μέσα, που ολοκληρώνεται με τη θερινή 

κατασκήνωση. 

    Τέλος, οι Ανιχνευτές του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι νέοι, κορίτσια και 

αγόρια, ηλικίας 15 - 18 ετών, όντας οργανωμένοι σε Κοινότητες "ανιχνεύουν" όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το πρόγραμμα της Κοινότητας 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των Ανιχνευτών και 

αποφασίζεται στη Σύνοδο, όπου μετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της Κοινότητας. Η 

υπαίθρια Ζωή, οι τεχνικές δεξιότητες, η πνευματική καλλιέργεια, η κοινωνική 

συνεργασία, η σωματική αγωγή, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η προσφορά υπηρεσίας και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς 

απασχόλησης, που δίνουν την ευκαιρία, μέσα από ένα δημοκρατικό πλουραλισμό, 

να βρουν οι Ανιχνευτές τις πανανθρώπινες αξίες, που πρέπει να τους καθοδηγούν 

στη Ζωή τους. 

 

 

 ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

      Ο Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής εξυπηρετεί ευπαθείς κοινωνικά 

ομάδες εκτός και εντός Ελλάδος με κύρια αναφορά την τοπική κοινωνία, τους 

παλιννοστούντες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οικονομικούς 

μετανάστες και τους λαθρομετανάστες. 

     Σκοπός του φορέα είναι η υλική και ηθική συνδρομή σε αναξιοπαθούντες 

πολίτες, καθώς και η χρηματική βοήθεια σε άπορους σπουδαστές. Επιπλέον, δίνεται 

σημασία στην προστασία πτωχού παιδιού και στην παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας, εντός της Ελληνικής επικράτειας, της ευρωπαϊκής ένωσης και των 

αναπτυσσόμενων ή υπό  μετάβαση χωρών. 

    Οι δράσεις της Φιλόπτωχου Αδελφότης όσον αφορά, από τη μία, την Ελλάδα 

περιλαμβάνουν μηνιαία οικονομικά βοηθήματα, καθώς και έκτακτα, κάλυψη 
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βασικών αναγκών, όπως τρόφιμα, ένδυση και είδη θέρμανσης. Επιπλέον, 

προσφέρει βοήθεια σε  άπορους και νεοεισερχόμενους αδύνατους οικονομικά 

φοιτητές με τη μηνιαία αποστολή χρημάτων και με χρηματικά βραβεία αντίστοιχα. 

Άλλη δράση είναι η διοργάνωση κοινωνικών, σε τακτά διαστήματα, και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (για παράδειγμα εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδος), όπως και 

επιδείξεων μόδας, προκειμένου να τονωθεί η τοπική αγορά. Τέλος, σημαντική είναι 

η κοινωνική προσφορά με ομιλίες και επισκέψεις ιατρών και οδοντιάτρων σε 

απομακρυσμένους οικισμούς της ορεινής Ροδόπης. 

    Από την άλλη εκτός Ελλάδος, οι δράσεις συνοψίζονται στην αποστολή 

ανθρωπιστικής βοήθειας στη Β. Ευρώπη, Αφγανιστάν, Ιράκ και Βαλκάνια. 

 

                                        

 

4. Προτεινόμενες Παρεμβάσεις 

 

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα 

στους φορείς που εδρεύουν στον νομό, αλλά και η επέκταση των δράσεών τους. Η 

συνεργασία προϋποθέτει, να εργάζεται κανείς από κοινού μαζί με κάποιον άλλον ή 

άλλους, έχοντας πάντα έναν κοινό στόχο, όπως επίσης και η ανάπτυξη σχέσεων 

αλληλοβοήθειας μεταξύ ατόμων ή ομάδων, που έχουν κοινούς στόχους. Η 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και επικοινωνίας και συνεργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία. 

Στον επαγγελματικό στίβο οι επαγγελματίες πρέπει να κατανοούν τον τρόπο 

λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, καθώς και τον σωστό τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Σε 

περιπτώσεις συνεργασίας καλό θα ήταν να συνδέονται οι στόχοι των υπηρεσιών/ 

φορέων και να αναπτύσσονται δυνατότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας, ώστε να 

εξυπηρετούνται πιο εύκολα οι έχοντες ανάγκη. Ένας και πιο βασικός στόχος όλων 

των φορέων και υπηρεσιών που ακούν κοινωνικό έργο είναι η κοινωνική 

προσφορά.  
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   Καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία παρουσίασης των κοινωνικών φορέων και 

υπηρεσιών του Ν. Ροδόπης, ακολουθεί το παρόν κεφάλαιο, που περιλαμβάνει τις 

προτάσεις- παρεμβάσεις, που έχουν απώτερο σκοπό τη συνεργασία, αλλά και την 

επέκταση των δράσεων. Η συνεργασία προϋποθέτει, να εργάζεται κανείς από 

κοινού μαζί με κάποιον άλλον ή άλλους, έχοντας πάντα έναν κοινό στόχο, όπως 

επίσης και η ανάπτυξη σχέσεων αλληλοβοήθειας μεταξύ ατόμων ή ομάδων, που 

έχουν κοινούς στόχους. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοινωνική προσφορά. 

 

Συγκεκριμένα προτείνονται τα κάτωθι: 

 

1. FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   Από πολύ νωρίς εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για το πώς οι υπολογιστές θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν με τον καλύτερο τρόπο τον άνθρωπο στην εργασία και 

στην καθημερινή του ζωή. Η χρησιμοποίηση του υπολογιστή για την υποστήριξη 

εργασίας, στην οποία εμπλέκεται μία ομάδα ατόμων, πρόσφατα έχει λάβει μεγάλη 

έκταση. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα φόρουμ (Forum) 

συνεργασίας. Το φόρουμ (Forum) είναι ένας διαδικτυακός τόπος συνάθροισης 

ιδεών και ανθρώπων. Είναι μία υπηρεσία ενός ηλεκτρονικού online πίνακα, όπου 

επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων των φορέων και υπηρεσιών του Ν. Ροδόπης, 

θα μπορούν να τοποθετούν τις απόψεις και σημειώσεις τους, πάνω σε θέματα που 

τους απασχολούν. Θα αποτελεί ένα online εργαλείο, στο οποίο τα εγγεγραμμένα 

μέλη θα μπορούν να δημιουργήσουν συζητήσεις, να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες 

και να μοιράζονται πληροφορίες για τα θέματα που τους απασχολούν, 

λειτουργώντας ως μία διαδικτυακή κοινότητα. Μέσω του φόρουμ, θα γίνεται 

γρήγορη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, καθώς θα  είναι ευκολότερη η συνεργασία 

και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων. Σε αυτή την ιστοσελίδα συνεργασίας θα 
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μπορούν να συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί, που έχουν 

παρουσιαστεί στο εγχειρίδιο αυτό 

2.  FORUM ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή 

προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς 

με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων 

είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο 

εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά 

στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και 

οικονομικές διακρίσεις. Προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην 

προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική 

αλληλεγγύη και συνοχή.  

   Η πλειοψηφία των υπηρεσιών που έχει καταγραφεί στο εγχειρίδιο, διαθέτουν 

εθελοντές. Άλλες για κάποιες ημέρες της εβδομάδας και άλλες καθημερινά. Θα 

ήταν βοηθητικό να δημιουργηθεί κάποιο Forum, στο οποίο θα μπορούν οι 

εθελοντές να εκφέρουν τις απόψεις τους, σχετικά με την εθελοντική εργασία που 

προσφέρουν, να προβάλλουν τις δράσεις τους στον φορέα που ανήκουν, καθώς θα 

μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις, αλλά και να δημιουργούν σχέσεις συνεργασίας 

σε πολλά επίπεδα (κοινά Δελτία Τύπου, κοινές δράσεις). Επιπροσθέτως θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί, μέσα στα πλαίσια συνεργασίας, ανταλλαγή 

εθελοντών. Η εθελοντική εργασία σ’ένα διαφορετικό πλαίσιο, μπορεί να προσφέρει 

ολοκληρωμένες γνώσεις, πλούσιες εμπειρίες και ανάπτυξη των ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων, που μέχρι στιγμής, να μην είχαν ανακαλυφθεί. Το Forum 

εθελοντισμού αφορά όλες τις υπηρεσίες- φορείς, που διαθέτουν εθελοντικό 

προσωπικό. Ίσως να είναι και η αρχή συνεργασίες για υπηρεσίες, που δε διαθέτουν 

ακόμη.  
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3. ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

    Στη σημερινή εποχή τα Μέσα και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ), έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Η γρήγορη 

αυτή τεχνολογικά ανάπτυξη, έχει διαιωνίσει μία έννοια, η οποία προέρχεται από το 

παρελθόν, τον Αναλφαβητισμό, με αποτέλεσμα σήμερα παράλληλα με τον κλασικό 

αναλφαβητισμό, να παρουσιαστεί και το φαινόμενο του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού. Τα αίτια του ψηφιακού αναλφαβητισμού έχουν να κάνουν με την 

ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση και τον τόπο κατοικίας (στις αστικές περιοχές 

παρουσιάζεται λιγότερο το φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού, ενώ 

πλήττει κυρίως αγροτικούς πληθυσμούς). Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του 

πληθυσμού του Ν. Ροδόπης ασχολείται με τη γεωργία. Λόγω του επαγγέλματος, η 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν είναι απαραίτητη κι έτσι ο ψηφιακός 

αναλφαβητισμός, συνεχίζει να υφίσταται. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ένα αρκετά 

μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του Ν. Ροδόπης, να μην μπορεί να ενημερώνεται 

καθημερινά. Θα ήταν βοηθητικό, να δημιουργηθεί ένα περιοδικό ή εφημερίδα, που 

να περιέχει όλα τα νέα από τους φορείς εδρεύουν στον Ν. Ροδόπης και προσφέρουν 

κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες. Για την ορθή λειτουργία μιας εφημερίδας, 

πρέπει να ορισθεί ένας ιδιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του εκδότη (φυσικό 

πρόσωπο), του διευθυντή (φυσικό πρόσωπο), καθώς και του διευθυντή του 

τυπογραφείου.  Αρθρογράφοι θα είναι όλοι φορείς, δίνοντας άρθρα, ανακοινώνεις, 

φωτογραφίες, που θα αφορούν την υπηρεσία τους. Συντάκτης εφημερίδας, θα 

μπορούσε κάθε μήνα να είναι και ένας διαφορετικός φορέας. Ένα περιοδικό με νέα, 

δράσεις,  επιτυχίες, αλλά πάνω απ’όλα προσπάθεια απ’όλους.  

 

 

 

4.  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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   Η παιδική ηλικία, ως η πιο ευαίσθητη ηλικία ενός ατόμου χρήζει ειδικής 

προστασίας, καθώς τα δικαιώματα των παιδιών υφίσταντο καθ’ όλη την πορεία της 

ανθρωπότητας και θα συνεχίσουν να υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις, αφού οι 

ανήλικοι δε μπορούν να τα υπερασπιστούν και να τα προστατεύσουν, λόγω του 

νεαρού της ηλικίας τους και ελλείψει της ολοκλήρωσης της προσωπικότητας τους.  

   Θα ήταν βοηθητικό για τα παιδιά, καθώς γνωρίζουν να χειρίζονται από πολύ μικρή 

ηλικία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να υπάρχει μία ιστοσελίδα που θα 

αναφέρεται στα δικαιώματά τους και θα δίνονται συμβουλές από επαγγελματίες 

της πόλης τους. Παράλληλα θα μπορούσε να ξεκινήσει και ένας κύκλος 

ενημερώσεων στα σχολεία, αλλά και δραστηριότητες που θα αφορούν το 

συγκεκριμένο θέμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, γνωρίζοντας σε ποιες περιπτώσεις 

παραβιάζονται τα δικαιώματα τους και έχοντας άμεση επαφή με επαγγελματίες 

που μπορούν να βοηθήσουν, να κάνουν την αρχή, έτσι ώστε να μην ανέχονται 

καταστάσεις, που τους δυσχεραίνουν τη ζωή και τους εμποδίζουν να ζήσουν 

«ελεύθερα» την παιδική τους ηλικία. Σ’ ένα τέτοιου είδους πλαίσιο συνεργασία, θα 

μπορούσαν να συμμετέχουν η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου 

Κομοτηνής, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ροδόπης «Ορφέας», το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, το 

Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης, Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Αναγκών Ροδόπης (ΚΕΔΔΥ), το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), τα 

ΚΕΣΠΕΜ (Κέντρα Εκπαίδευσης των παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της 

Θράκης, το παιδικό χωριό SOS, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής, 

καθώς και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, έχοντας πάντα ο καθένας τις δικές του 

αρμοδιότητες. 

 

 

 

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΠΩΛΕΙΟ   
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   Η δραματοποίηση αποτελεί μία σύνθετη δραματική διαδικασία. Προϋποθέτει το 

θεατρικό παιχνίδι, αλλά και το ρόλο, τη δράση, τη σκηνική απόδοση του 

δραματικού μύθου. Προχωρεί πέρα από το θεατρικό παιχνίδι, που είναι 

δημιουργικό παιχνίδι. Στη δραματοποίηση ένα αφηγηματικό κείμενο μετατρέπεται 

σε δραματικό και καλούνται μικροί, μεγάλοι  να το ζωντανέψουν στην σκηνή.  

Συσπειρωμένοι όλοι απέναντι στις κρίσιμες στιγμές, θα προτείνουν, θα 

σκηνοθετήσουν, θα ερμηνεύσουν αγαπημένα έργα του παγκόσμιου 

δραματολογίου.  Σ’ ένα κοινωνικό θεατροπωλείο οι θεατές της παράστασης θα 

κληθούν να καταβάλουν αντί εισιτηρίου, τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη 

υγιεινής και καθαριότητας, τα οποία θα διατεθούν σε κοινωνικά ιδρύματα, που 

φροντίζουν άπορες οικογένειες. Σε μία κοινωνία κέρδους, ο κάθε πολίτης θα 

μπορέσει να αντιτάξει την ευημερία του, τη διαθεσιμότητά του και την παρηγοριά 

του. Τη διοργάνωση της παράστασης θα μπορούσε να αναλάβει οποιοσδήποτε 

φορέας προσφέρει κοινωνικό έργο. Τους ρόλους των ηθοποιών θα μπορούσαν να 

αναλάβουν μαθητές του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, σε συνεργασία με την 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διεύθυνση, καθώς φοιτητές του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και θεατρικές ομάδες της πόλης. Τη διοργάνωση θα 

μπορούσαν να αναλάβουν φορείς, όπως η Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών Δήμου 

Κομοτηνής, το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής, τα ΚΑΠΗ 

Κομοτηνής και Ιάσμου, η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, το Παιδικό 

χωριό SOS, ο Σύνδεσμος Αγάπης «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Ενορία Καρυδιάς 

Κομοτηνής, η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής, καθώς και όσοι φορείς 

θέλουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.  

 

6. «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ» 

Μία δράση η οποία έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά γεύματος σε άπορες 

οικογένειες και παιδιά είναι η δράση «Μαγειρεύουμε και προσφέρουμε». Τη 

διοργάνωση μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε φορέας θα ήθελε να προσφέρει στο 

κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να  ασχοληθούν τα ΚΑΠΗ Κομοτηνής 
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και Ιάσμου, τα Βοήθεια στο Σπίτι του Ν. Ροδόπης, η Διεύθυνση Κοινωνικών 

Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής, το Κέντρο Μέριμνας Αλληλεγγύης Δήμου 

Κομοτηνής, η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, τα Παιδικά χωριά SOS, ο 

Σύνδεσμος Αγάπης «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» Ενορίας Καρυδιάς Κομοτηνής, 

η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Κομοτηνής, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών 

Κομοτηνής, καθώς και άλλες υπηρεσίες ή μη κυβερνητικές οργανώσεις του νομού, 

που επιθυμούν να προσφέρουν. Στη διοργάνωση θα μπορούσε να προσφέρει και η 

τοπική αγορά Κομοτηνής, με προσφορές και χορηγίες. Το ρόλο των σεφ θα 

μπορούσαν να προσφέρουν γυναίκες που  συμμετέχουν σε δραστηριότητες των 

ΚΑΠΗ, οργανώσεις και υπηρεσίες με επίκεντρο τη γυναίκα, καθώς και εθελοντές του 

Ν. Ροδόπης. Εάν πάλι εν επαρκεί ο χρόνος σε κάποιον να μαγειρέψει, εξίσου 

σημαντική θα είναι η προσφορά συσκευασμένων τροφίμων, όπως ζυμαρικά, 

όσπρια, γάλα κ.α.  Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις 

συνεργασίας, ανταλλαγή απόψεων, κουλτούρας, προσέλκυση εθελοντών, αλλά 

κυρίως προσφορά σε άτομα και οικογένειες, που δε μπορούν να καλύψουν την 

πρωταρχική ανάγκη της σίτισης. Την ίδια ημέρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου 

Κομοτηνής, αλλά και των υπόλοιπων Δήμων του Ν. Ροδόπης, καθώς και η Ιερά 

Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής, θα προσφέρουν το γεύμα σε ανθρώπους, 

που έχουν ανάγκη. 

 

 

7. ΕΚΘΕΣΗ ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    

Ένας λαός όσο παραδοσιακός και αν είναι, αλλάζει τρόπο ζωής με το πέρασμα του 

χρόνου, χωρίς όμως να χάνονται εύκολα τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν και 

«διατηρούν» μια κοινότητα-ομάδα ανθρώπων, που ένα από αυτά είναι ο 

πολιτισμός του. Μία έκθεση θρακιώτικής παράδοσης, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί στην πόλη της Κομοτηνής. Τη διοργάνωση της έκθεσης θα 

μπορούσαν να αναλάβουν σε συνεργασία τα ΚΑΠΗ Κομοτηνής, αλλά και των 

υπόλοιπων περιοχών του Ν. Ροδόπης. τη βοήθεια του θα μπορούσε να προσφέρει 
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κάθε πολίτης που διαθέτει κάποιο παραδοσιακό προϊόν ή αντικείμενο, το οποίο θα 

δάνειζε στην έκθεση ή ακόμα πιο απλά θα μπορούσε να προσφέρει την εθελοντική 

του εργασία για τη διοργάνωση της έκθεσης. Η έκθεση θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει παραδοσιακά φαγητά, που θα προσφέρονται στους επισκέπτες, ποτά 

παραδοσιακά, καθώς διάφορα αντικείμενα που έχουν κληρονομηθεί από τους 

προγόνους.  

   Η παραδοσιακή ενδυμασία για παράδειγμα έντυνε και στόλιζε το κορμί, το 

προστάτευε από κινδύνους ορατούς και αόρατους και αποτελούσε ένα είδος 

ταυτότητας. Η ενδυμασία δεν ήταν μόνο χρηστικό αντικείμενο, αλλά σε πολλές 

περιπτώσεις ήταν σπάνια καλλιτεχνικά δημιουργήματα υψηλής τέχνης και 

αισθητικής. Επίσης διάφορα άλλα αντικείμενα ή φωτογραφίες από τα προηγούμενα 

χρόνια, θα μπορούσαν να έχουν μία θέση στην έκθεση θρακιώτικής παράδοσης.  

 

8.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

   Το δικαίωμα της ζωής είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Το ότι ο άνθρωπος ζει, 

αναπνέει, περπατά, σκέπτεται, δημιουργεί αυτομάτως δικαιώματα, αλλά και 

υποχρεώσεις. Σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν είχαν σαν 

κριτήριο την αρτιμέλεια, την ακοή, την όραση, τον δείκτη νοημοσύνης. Λίγο πολύ, 

όλοι πιστεύουμε στην κοινωνική ισότητα. Όμως στην πρακτική της εφαρμογή το 

θέμα της ισότητας, αν και αυταπόδεικτο, θα πρέπει ο καθένας να το κατοχυρώσει. Η 

ενημέρωση και η κατανόηση ξεκινά από την παιδική ηλικία. Οι ενημερώσεις από 

ειδικούς που εργάζονται σε πλαίσια ειδικής αγωγής, νοητικής αναπηρίας, κινητικής 

αναπηρίας, αλλά σε πλαίσια με προβλήματα όρασης, ακοής κ.α, θα μπορούσαν είτε 

ο καθένας μεμονωμένα ή σε συνεργασία, να ξεκινήσουν μία σειρά ενημερώσεων σε 

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Να αναλυθούν τα αίτια της αναπηρίας, ο τρόπος 

ζωής, οι τρόποι αντιμετώπισης, αλλά πιο βασικό να λυθούν όλες οι απορίες που 

μπορεί να έχει ένα παιδί. Σε δεύτερη φάση μπορεί να πραγματοποιηθούν 

επισκέψεις από άτομα με αναπηρίες στα σχολεία ή και αντίστροφα. Οι κοινές 
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δραστηριότητες όπως ζωγραφική, θέατρο, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης, 

αλλά και επισκέψεις σε μουσεία, αθλητικές δραστηριότητες, θα φέρουν κοντά τα 

παιδιά και θα εξαλειφθούν οι διακρίσεις. Η αλλαγή ξεκινά από τα παιδιά. 

Επιπροσθέτως οι ενημερώσεις μπορεί να έχουν στόχο την τοπική αυτοδιοίκηση, την 

αστυνομία, την εκκλησία.  Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, θα μπορούσαν να 

λάβουν μέρος ο Σύλλογος Μέριμνας Α.με.Α Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι 

Θεόδωροι», ο Σύλλογος «Περπατώ», το Ειδικό σχολείο Κομοτηνής, το Εργαστήρι 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής, το Παράρτημα 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, . 

   Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ψυχική υγεία είναι η κατάσταση 

της συναισθηματικής ευεξίας, όπου το άτομο μπορεί να ζει και να εργάζεται με 

άνεση μέσα στην κοινότητα και να ικανοποιείται από τα προσωπικά του 

χαρακτηριστικά και επιτεύγματα. Εκτός από τη  νόσο, οι άνθρωποι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν και ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, το στίγμα. 

   Το στίγμα της ψυχικής νόσου έχει ηλικία αιώνων στη συλλογική συνείδηση της 

ανθρωπότητας. Ίσως και μόνο αυτό το γεγονός να είναι η αιτία της διαχρονικής 

επίμονης παρουσίας του σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής συναναστροφής. 

Μιλώντας ειδικότερα για την Ελλάδα, είναι γενικώς παραδεκτό ότι το στίγμα 

βρίσκεται ακόμη και σήμερα σε υψηλά επίπεδα. Ως στίγμα ορίζεται το σύνολο των 

ανεπιθύμητων και δυσφημιστικών χαρακτηρισμών, που αποδίδονται σε ένα άτομο 

και του στερούν το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής, ενώ παράλληλα το 

αναγκάζουν να προβαίνει συνεχώς σε συμπεριφορές απόκρυψης των αιτιών, που 

προκαλούν αυτή την αντιμετώπιση.  

   Για την εξάλειψη του στίγματος θα ήταν βοηθητικό να ακολουθηθεί μία κοινή 

πορεία από όλα τα πλαίσια Ψυχικής Υγείας, καθώς και συνεργασία, οποία θα έχει 

ως μάδα στόχο τους πολίτες του Ν. Ροδόπης. παρακάτω θα γίνει ανάλυση 

ορισμένων προτεινόμενων δραστηριοτήτων, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.  

 

9. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
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Η διαφορετικότητα στη σημερινή εποχή είναι ένα θέμα που αφορά και πρέπει να 

αφορά όλους μας. Διαφορετικός είναι ένας άνθρωπος, όπου τα προσωπικά του 

στοιχεία ξεχωρίζουν και καθιστούν δύσκολη την δραστηριοποίησή τους μέσα σε μία 

ομάδα. Διαφέρουν ως προς το χρώμα, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, τα ήθη και 

έθιμα, τη γλώσσα και τη δυνατότητα λειτουργικότητας (Α.με.Α). Αρκετοί φορείς 

στην πόλη της Κομοτηνής καταπολεμούν με διάφορες δράσεις τον ρατσισμό. Μία 

συνεργασία ίσως να περνούσε το μήνυμα, πως η διαφορετικότητα είναι αποδεκτή, 

ο ρατσισμός όμως όχι. Ένα Φεστιβάλ Διαφορετικότητας ή διαφορετικά 

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα ήταν η κινητήρια δύναμη για 

την έναρξη της αλλαγής.  Θα μπορούσε να περιλαμβάνει εργαστήρια και βιωματικές 

ασκήσεις, μουσικά σχήματα και συναυλίες, ταινίες και ντοκιμαντέρ σχετικά με το 

θέμα, θεατρικές παραστάσεις,  εκθέσεις, παραστάσεις και δρώμενα για παιδιά, 

αθλητικές συναντήσεις, αλλά και έξοδοι σε καταστήματα και μαγαζιά της πόλης 

(τοπική αγορά, ταβέρνες), που από μόνο του περνά ένα ηχηρό μήνυμα. Σ’ ένα 

τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούσαν να συμμετέχουν φορείς όπως ο 

Σύλλογος Μέριμνας Α.με.Α «Άγιοι Θεόδωροι», ο Σύλλογος «Περπατώ», 

νευροψυχιατρική κλινική «Αγία Μαρίνα», το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, η Εταιρία 

Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, το ΕΕΕΕΚ Κομοτηνής, το Παράρτημα 

Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (πρώην Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 

Παίδων Κομοτηνής), τα ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, ΟΚΑΝΑ, το Κέντρο Πρόληψης «Ορφέας». 

Βοηθητικό αλλά επίσης σημαντικό ρόλο μπορούν να έχουν και οι υπόλοιποι φορείς, 

όπως η Αναπτυξιακή  Σύμπραξη «Ροδόπη», η Αναπτυξιακή Εταιρία 

«Καραθεοδωρή», τα ΚΕΣΠΕΜ, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, που τους αγγίζει το θέμα 

της διαφορετικότητας και του ρατσισμού.  

 

 

10. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ- STREET WORK 

   Μερικές φορές δεν αρκεί να περιμένουμε τον εξυπηρετούμενο να έρθει να 

ζητήσει ο ίδιος βοήθεια, ίσως να πρέπει να βγούμε εμείς να τον ψάξουμε. Το ίδιο 
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ισχύει και για την πρόληψη. Στο πλαίσιο της Πρωτογενούς Πρόληψης θα 

μπορούσαν να δημιουργηθούν Τμήματα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα, τα οποία 

θα σημάνουν την έναρξη, όσον αφορά τον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό και 

στην υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα 

Πρόληψης και Αγωγής Υγείας του πληθυσμού. Στα θέματα που θα μπορούσαν να 

εστιάσουν είναι για παράδειγμα ο ιός HIV/AIDS, πρόληψη καρκίνου, εμφραγμάτων, 

Alzheimer κ.α.  

   Επίσης θα μπορούσαν να γίνουν ενημερώσεις για θέματα αιμοδοσίας, πρώτων 

βοηθειών, ρατσισμού, ενδοοικογενειακής βίας, εξαρτήσεων από ουσίες, ποτό, 

κάπνισμα, internet, bulling (ενδοσχολική βία),  μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής 

υστέρησης, αυτισμού και κινητικής αναπηρίας. Σε κάποια από τα παραπάνω 

θέματα, θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται και βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες 

βοηθούν στην κατανόηση του θέματος. Επιπροσθέτως σε αυτή τη δράση, θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί και η καμπάνια συντονισμένη για δωρεές. Ίσως να αφορά 

την έρευνα, αλλά και για δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ευπαθείς ομάδες, 

όπως ανασφάλιστα παιδιά, ανασφάλιστοι ενήλικες. Είναι μία δράση που θα 

μπορούσε να έχει συμμετοχή όλων σχεδόν των φορέων καταγραφής. Φορείς οι 

οποίοι δεν ασχολούνται με παραπάνω θέματα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη 

διοργάνωση της παρέμβασης στο δρόμο.  

    

Συλλέγοντας τα ερωτηματολόγια, και δουλεύοντας πάνω σε αυτά, ανακαλύφθηκε 

αναμφισβήτητα το σοβαρό κοινωνικό έργο, που προσφέρουν όλοι οι φορείς του Ν. 

Ροδόπης στο κοινωνικό σύνολο. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, την καθοδήγησή 

τους, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα και όχι μόνο, καθοδήγηση για την ανάπτυξη 

ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ασφάλεια,  αμέριστη χαρά και άνευ όρων 

αποδοχή για όποιον χρειάζεται βοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την 

συνεργασία και για ενδιαφέρον που δείξατε για το έργο της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης.   


