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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Στο πλευρό του δημότη η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου 

Ωραιοκάστρου 

      

Η Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Πολιτισμού του δήμου 
Ωραιοκάστρου κατά την παρουσίαση του απολογισμού των πεπραγμένων 2017-
2018 απέδειξε ότι για ακόμη μια χρονιά βρέθηκε έμπρακτα στο πλευρό του 
δημότη  

 

Συγκεκριμένα:  
 
• Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (προϊόντων) σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσω 
Κοινωνικού παντοπωλείου για 150 οικογένειες μηνιαίως, περίπου 900 οικογένειες το 
έτος. (2018) ΕΣΠΑ + ΧΟΡΗΓΙΕΣ + € 30.000 από τον προϋπολογισμού του Δήμου. 
• Διεκπεραίωσε θέματα προνοιακού χαρακτήρα (επιδόματα, συντάξεις, βιβλιάρια 
ανασφαλίστων) για 220 ωφελούμενους. (100 το 2017 και 120 το 2018) 
• Διενέργησε επίσημες κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση επιδομάτων από την 
Πρόνοια (επίδομα παιδικής προστασίας, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, επίδομα 
ένδειας/ανεργίας). (35 εκθέσεις 2017 - 35 εκθέσεις 2018)  
• Διεκπεραίωση αιτήσεων για το Τ.Ε.Β.Α. και υλοποίησε το πρόγραμμα με διανομή των 
προϊόντων σε 950 ωφελούμενους. (2015 – 2018) 
• Σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ανηλίκων) 
πραγματοποίησε κοινωνικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε 60 περιπτώσεις. 
(2015 – 2018) 
• Οργάνωσε τη λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος με εθελοντική αιμοδοσία 
δύο φορές το χρόνο (συνολικά 100 άτομα). 



• Σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξέδωσε 30 βεβαιώσεις εισαγωγής πολιτών σε 
θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων και κλινικές. (2015 – 2018) 
• Λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που απευθύνεται σε Άτομα της Τρίτης 
Ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α., με 200 ωφελούμενους σε σταθερή βάση. (2015 – 2018) 
• Παρέχει πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα τόσο στο χώρο της Υπηρεσίας όσο και 
σε κατ’ οίκον επισκέψεις σε 45 άτομα το μήνα. (2015 – 2018) 
• Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Νέος Θεσμός. Ενημέρωση κι εξυπηρέτηση 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων του ευρύτερου Δ.Ω. σε θέματα επιδομάτων ΚΕΑ, 
Αναπηρικά. Θα δοθούν, μέσα στο έτος, και νέες αρμοδιότητες, από τον ΟΠΕΚΑ. (2018)  
• Λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. Νέος Θεσμός. Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων 
σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του ευρύτερου Δ.Ω. (11ος 2018) 
• Διαθέσιμη Γενική Ιατρός που εξετάζει και συνταγογραφεί ανασφάλιστους και άπορους 
πολίτες, και διοργανώνει ημερίδες με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Διαβατών. 
(01/01/2016 μέχρι και σήμερα) 
• Λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου, για όλους τους ανασφάλιστους, άπορους και τις 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. (Συνεχίζει για 4η χρονιά) 
• Νέες αρμοδιότητες από το Δήμο Θεσσαλονίκης και αφορούν σε:  
• Α) Αδειοδοτήσεις (25) Παιδικών Σταθμών δημοτικών και ιδιωτικών, έχοντας την 
διοικητική και την οικονομική εποπτεία.  
• Β) Εποπτεία, έλεγχο διοικητικό και οικονομικό (5) Φιλανθρωπικών Σωματείων που 
εδρεύουν στον ευρύτερο Δ.Ω. (Από τον Οκτώβριο του 2018) 
• Επανασυνδέσεις δημοτών στη ΔΕΗ. (2018) 
• Κοινωνικά Προγράμματα: 
- Το πρόγραμμα «Παιδί και θάλασσα» με τη συμμετοχή παιδιών από τον ευρύτερο Δ.Ω., 
150 παιδιά για το 2017 και 150 για το 2018. 
- Το πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις» με τη συμμετοχή παιδιών από τον ευρύτερο Δ.Ω., 
40 παιδιά για το 2017, 40 για το 2018 εκ των οποίων 13 ΑΜΕΑ. 
- Το πρόγραμμα «ΚΔΑΠ - Θερινής απασχόλησης» με τη συμμετοχή παιδιών από τον 
ευρύτερο Δ.Ω., 300 παιδιά για το 2017 και 300 για το 2018. 
Πολιτισμός 
• Πολιτιστικά δρώμενα (θεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, μουσικές 
εκδηλώσεις). 
• Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας (ΚΟΥΛΟΥΜΑ) σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. 
• «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης» (συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις). 
• Οργάνωση και εορτασμός όλων των Εθνικών Εορτών και Εθνικών Επετείων. 
• Καρναβάλι Δήμου Ωραιοκάστρου. 
• «Αγγέλων Έλευσις» Δήμου Ωραιοκάστρου. 
Αθλητισμός 
• Επαναλειτουργία του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου «Κονταξοπούλειο». 
• Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου (πεντάμηνης διάρκειας). 
• Παραχώρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων: 
- Κονταξοπούλειο: 400 αγώνες / χρόνο 
- Κλειστό Γυμναστήριο Δρυμού «Παναγιώτης Νέτσικας»: 200 αγώνες 
- Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας (Νεοχωρούδα): 100 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου: 120 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Δρυμού: 50 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Λητής: 50 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Μονολόφου: 50 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Μεσαίου: 50 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας: 50 αγώνες 
- Γήπεδο ποδοσφαίρου Πενταλόφου: 50 αγώνες 



- Γήπεδο ποδοσφαίρου Μελισσοχωρίου: 50 αγώνες 
 


