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Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.                                        

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ- ΚΔΑΠ 

Α)Ο Δημοτικός  Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Χαλκίδας ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) έχει στην εποπτεία του οχτώ Παιδικούς 

Σταθμούς σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Χαλκιδέων. Φέτος για πρώτη 

χρονιά κατάφερε να καλλωπίσει τους Σταθμούς του ,τόσο στον 

εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό τους χώρο. Έγιναν 

ελαιοχρωματισμοί, επισκευάστηκαν βλάβες σε μεγάλο βαθμό, 

διαμορφώθηκαν οι εξωτερικοί χώροι με παιχνίδια ,σπιτάκια και άλλα 

υλικά , ώστε να περνούν ευχάριστα τις ώρες τους όλα τα παιδιά. Έγιναν 

σκέπαστρα σκίασης , ώστε τα νήπια να έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργούν  σε όλες τις καιρικές συνθήκες ( ήλιος, βροχή, φαινόμενα 

που εναλλάσσονται όλη την σχολική χρονιά ). 

Ειδικά στον Παιδικό σταθμό της Δροσιάς, έγινε τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων στον προαύλιο χώρο , προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

ασφάλεια των νηπίων. 

Εξοπλίστηκαν οι δομές των νηπίων με γωνιές εκμάθησης, εποπτικό  και 

παιδαγωγικό υλικό , ώστε να μπορούν τα παιδιά να  περνούν ευχάριστα 

το διάστημα παραμονής τους στους σταθμούς. 

Όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν εξασφαλίσει άδειες πυροπροστασίας 

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και είναι σε εξέλιξη οι άδειες ίδρυσης 

και λειτουργίας τους , βάσει των νέων προδιαγραφών των εν λόγω 

υπουργείων. 

Όλοι οι Παιδικοί σταθμοί έχουν επανδρωθεί  με εξειδικευμένο 

προσωπικό , όπως Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχολόγοι κ. α.  Αυτές 

τις δύσκολες μέρες που διανύουμε , όλες οι υπηρεσίες που διαθέτουμε 

είναι στο μέγιστο χρήσιμες για τους γονείς και τα παιδιά τους.  
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Στον χώρο των Παιδικών σταθμών πραγματοποιήθηκαν   θεατρικές 

παραστάσεις και παραστάσεις  κουκλοθέατρου. Ολοκληρώθηκε  αυτή η 

προσπάθεια, με  μια μεγάλη εκδήλωση στο αμφιθέατρο της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας τα Χριστούγεννα από την θεατρική 

ομάδα ΤΟΠΙ με τίτλο «Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ  

ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ » και μοιράστηκαν πλούσια δώρα στους μικρούς 

μπόμπιρες.  
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Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στους Παιδικός Σταθμούς μας φοιτούν 

270 νήπια, εκ των οποίων τα 220 είναι   ωφελούμενα από το 

πρόγραμμα « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΖΩΗΣ » του ΕΣΠΑ . 

Οι υπόλοιπες θέσεις καλύφθηκαν με νήπια που εξαιρούνται της 

πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ, δηλαδή μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και 

οικογένειες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της ΕΕΤΑΑ .  

Το προσωπικό του ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. κατά τους θερινούς μήνες του 

2017, εργαζόταν εκτός ωραρίου , με σκοπό να βοηθήσει  τους 

υποψήφιους ωφελούμενους γονείς ώστε να συμπληρωθούν σωστά οι 

αιτήσεις ,να μην ταλαιπωρηθούν και να ενταχθούν στο πρόγραμμα που 

θα τους παρέχει αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες.  
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Β)   Στο πρόγραμμα « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβάνονταν και οι έντεκα 

δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών ηλικίας 5-12 

ετών του Δήμου Χαλκιδέων. 

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. έχει άδειες ίδρυσης και λειτουργίας για Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης σε έντεκα δημοτικά σχολεία εκ των οποίων 

τα  τέσσερα  σχολεία  βρίσκονται στην Χαλκίδα, ένα στην Κάνηθο, ένα 

στο Βασιλικό, ένα στην Νέα Αρτάκη, ένα στην Αγία Ελεούσα, ένα στην 

Δροσιά, ένα στα Λουκίσια και ένα στην Αυλίδα. Σε αυτά τα σχολεία τα 

παιδιά παρακολουθούν δωρεάν δραστηριότητες σε  καθημερινή 

απογευματινή βάρδια . Διδάσκονται μαθήματα όπως πληροφορική, 

αγγλικά, γαλλικά , μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί, βοήθεια στην 

σχολική μελέτη από έμπειρους καθηγητές Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης. 

Τακτικά  επισκέπτονται τους χώρους του κολυμβητηρίου και τα κλειστά 

γήπεδα , έτσι ώστε να παραδίδονται εκεί μαθήματα κολύμβησης και 

εκμάθησης βόλεϊ και μπάσκετ από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής  

που έχουμε στο δυναμικό μας .   

Όλη αυτή την προσπάθειά μας, την εμπιστεύτηκαν για τρίτη συνεχή 

χρονιά οι γονείς και από 349 παιδιά που είχαμε την προηγούμενη 

σχολική χρονιά , καταφέραμε να έχουμε για φέτος 438 παιδιά σε όλες 

τις δραστηριότητες μας.   

Για να έχουμε όλες αυτές τις δράσεις , απαιτείται και το ανάλογο 

προσωπικό. Για το λόγο αυτό ανανεώσαμε τις συμβάσεις είκοσι  έξι 

ατόμων και προσλάβαμε άλλους δέκα εννέα υπαλλήλους διαφόρων 

ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , 

προκειμένου να λειτουργήσουμε σωστά και υπεύθυνα  όλες τις δομές 

των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ. 

Δεν πάψαμε ποτέ να επιμορφώνουμε με σεμινάρια παιδαγωγικού 

περιεχομένου όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό μας , διότι οι εποχές 

αλλάζουν και οι απαιτήσεις γονέων και παιδιών διαφοροποιείται από 

εποχή σε εποχή.  Πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι σεμινάρια: 
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1. 17/2/2017 Διάλεξη « Διεκδικώντας τη θέση του παιχνιδιού σε ένα 

ανταγωνιστικό κόσμο.»  

2. 31/3 και 1-2/4/2017 Συνέδριο Θεσσαλονίκης, συμμετοχή 10 

Παιδαγωγών. 

3. 12/5/2017 Θεατρικό Παιχνίδι « Τέχνες και Διοργάνωση σχολικών 

εορτών με την μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού» ΜΑΝΤΩ 

ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ. 

4. 1/12/2017 Σεμινάριο παραμυθιού με την ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ. 

 

Πραγματοποιήσαμε στην έναρξη και στην διάρκεια, συναντήσεις σε 

όλους τους Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ με τους γονείς , προκειμένου 

να έρθουμε σε επαφή και να ανταλλάξουμε απόψεις για το καλό των 

παιδιών τους .  
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Από αυτές τις συζητήσεις αποκομίσαμε πολλά και εντοπίσαμε 

προβλήματα που επιλύθηκαν στην πορεία, προς όφελος αυτών και των 

παιδιών τους.  

Άλλος ένας στόχος του Οργανισμού κατάφερε να υλοποιηθεί. Το ΝΠΔΔ 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., λόγω του σκοπού του , αιτήθηκε την λειτουργία Κέντρου 

για άτομα με αναπηρίες.  Κατατέθηκε ο φάκελος στην αρμόδια 

υπηρεσία   της Περιφέρειας  και κατόπιν ελέγχου, αφού πληρούσε τις 

νόμιμες  προϋποθέσεις, απέκτησε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για 

δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ. 

 

Κ.Α.Π.Η. 

 

Ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.  έχει δεκατέσσερα Κ.Α.Π.Η. σε όλο τον Δήμο 

Χαλκιδέων. Αυτά τα κέντρα δεν είχαν στελεχωθεί  πλήρως τα 

τελευταία   χρόνια. Φέτος , μας δόθηκε η ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουμε το προσωπικό από την Κοινωφελή  Εργασία 

του ΟΑΕΔ και να στελεχώσουμε κατά το καλύτερο δυνατό αυτές 

τις δομές.   
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Διατέθηκαν από το πρόγραμμα ,Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές 

και Κοινωνικοί  Λειτουργοί , ειδικότητες που είναι χρήσιμες για 

αυτά τα κέντρα.  

Ακόμη, ο Οργανισμός κατάφερε να εξασφαλίσει   Εργοθεραπευτή  

και Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που παρείχαν δωρεάν μαθήματα 

εικαστικών, χειροτεχνίας , γυμναστικής και παραδοσιακού χορού 

σε όλα τα μέλη του. 

Στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς 

ομιλίες , διαλέξεις από ιατρούς και άλλους επιστημονικούς 

συνεργάτες για θέματα υγείας και άλλα που απασχολούν αυτή 

την ιδιαίτερη ηλικία. 

Στους οικείους για αυτούς πλέον χώρους, σε όλη την διάρκεια της 

χρονιάς, τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. έβρισκαν «αφορμές» για 

συνεστιάσεις , προκειμένου να θυμηθούν τα παλιά και να 

βεβαιωθούν  πως, ακόμη  και σε αυτή την ηλικία, συνεχίζουν να 

προσφέρουν ενεργά στις οικογένειές τους.   
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Συμμετείχαν σε Φεστιβάλ χορωδιών και χορευτικών εκτός του 

Δήμου μας. Επισκέφθηκαν την Θήβα, τον Μαραθώνα , τα Τρίκαλα 

και έκαναν γνωστά  τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας.  

Συμμετείχαν ενεργά στις δράσεις του Οργανισμού. Δίδαξαν σε 

όλους μας  τον εθελοντισμό και ήταν  παρών σε όλες τις διανομές 

προϊόντων μας σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.   
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Ολοκληρώσαμε αυτή την σχολική χρονιά με ένα μεγάλο Φεστιβάλ  

 

«Παντρέψαμε» όλες τις δομές του Οργανισμού  και δώσαμε την 

ευκαιρία σε όλο τον πληθυσμό της Χαλκίδας και όχι μόνο ,να 

παρακολουθήσει ένα τετραήμερο Φεστιβάλ που είχε ως σκοπό να 

αναδείξει τις δράσεις των Παιδικών Σταθμών, των ΚΔΑΠ, του Βοήθεια 

στο Σπίτι και των Κ.Α.Π.Η. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.  
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Στήθηκαν περίπτερα στον περιμετρικό  χώρο του θεάτρου « ΟΡΕΣΤΗΣ 

ΜΑΚΡΗΣ » . Εκτέθηκαν χειροτεχνίες που είχαν επιμεληθεί τα μέλη των 

Κ.Α.Π.Η., έδωσαν το στίγμα τους για την καταγωγή τους, τις 

παραδόσεις,  τα ήθη και έθιμά τους και προσφέρθηκαν γλυκίσματα και 

ποτά που είχαν παρασκευάσει οι ίδιοι με μεράκι.  
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Τα παιδιά των Παιδικών  Σταθμών  παρουσίασαν δρώμενα , ο κάθε 

παιδικός σταθμός  ξεχωριστά και παρακολούθησαν με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον τα εργαστήρια που είχαν στηθεί για αυτά. Διασκέδασαν και 

έπαιξαν με τους κλόουν , animaters και  μαριονέτες  που βρίσκονταν 

στον χώρο. 
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Τα παιδιά από τα ΚΔΑΠ ανέτρεξαν σε  ιστορικές  αναδρομές από   την 

Χαλκίδα, με τους μεγάλους ιστορικούς , τους καταξιωμένους μουσικούς  

και καλλιτέχνες   της πόλης μας, παρουσίασαν τοπικούς παραδοσιακούς 

χορούς, χόρεψαν σε μοντέρνους ρυθμούς και τραγούδησαν αγγλικές 

και γαλλικές μελωδίες.  
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Την εκδήλωση αυτή «έκλεισαν» τα μέλη των δεκατεσσάρων Κ.Α.Π.Η. 

που έχει στην εποπτεία του ο Οργανισμός μας  με τις χορωδίες του και 

τα χορευτικά του τμήματα. Για πρώτη φορά , τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. μέσα 

από τα τραγούδια τους και από την παραδοσιακή φορεσιά τους , 

πέρασε το μήνυμα σε μικρούς και μεγάλους, πως η Παράδοση μας 

πρέπει να μείνει ζωντανή και πως εκείνοι είναι αυτοί που θα μας 

διδάξουν την ιστορία μας, τις ρίζες και τα έθιμά μας.   
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

 

Οι πέντε δομές του Βοήθεια στο Σπίτι που λειτουργούν στον 

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ . έχουν ως σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ηλικιωμένων και αναπήρων του δήμου μας. Περίπου 300 ωφελούμενοι 

λαμβάνουν, κατά την εκτίμηση της κατάστασης τους από τις Κοινωνικές 

Λειτουργούς των προγραμμάτων, υπηρεσίες νοσηλευτικές, κοινωνικές 

και άλλες από το  συγκεκριμένο προσωπικό.  

Το κομμάτι αυτό του Οργανισμού έχει να κάνει με μια ευαίσθητη 

ομάδα. Οι ηλικιωμένοι αυτοί είτε δεν έχουν κάποιο συγγενικό πρόσωπο 

για να τους φροντίζει , είτε είναι σωματικά ή οικονομικά ανήμποροι , 

δέχονται υπηρεσίες  κατά το μέγιστο δυνατό . Σε περιπτώσεις   που 
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είναι ακραίες , έχουν δοθεί και τρόφιμα πρώτης ανάγκης στους 

ωφελούμενους του προγράμματος.  

Επίσης, όλες τις γιορτινές μέρες του χρόνου, ποτέ δεν ξεχάσαμε αυτή 

την ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων. Προκειμένου να απαλύνουμε τις 

καρδίες τους και να τους κάνουμε να μην νιώθουν μοναξιά τις άγιες 

ημέρες των εορτών, φροντίσαμε με την βοήθεια των ατόμων που 

εργάζονταν στις Κοινωνικές Δομές  μας , να τους προσφέρουμε 

γλυκίσματα και τρόφιμα για να περνούν και στις γιορτινές μέρες 

αξιοπρεπέστατα και ανθρώπινα.  

 

 

 

 

ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 

Η Εστία Γνώσης και Πολιτισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ολοκλήρωσε φέτος 

τον δωδέκατο χρόνο επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής της 

δραστηριότητας. Έτσι, οι μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και οι 

εκπαιδευτικοί επισκέπτες της είχαν και τη χρονιά αυτή τη δυνατότητα 
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να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των εννοιών και των 

νόμων που διέπουν το Σύμπαν (πρόγραμμα Αστροφυσικής-

Αστρονομίας) παράλληλα με το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των 

μαθηματικών εννοιών μέσω αλληλεπιδραστικών εκθεμάτων 

(πρόγραμμα Μαθηματικών-Πληροφορικής). Στα παραπάνω 

προστίθεται και η για δεύτερη  φορά εισαγωγή του προγράμματος 

«Εισαγωγή στην Ρομποτική», σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του 

Κέντρου Πληροφορικής (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ευβοίας. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε συνεργασία με την 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, συνεχίστηκε και την χρονιά αυτή η 

παρουσίαση στους επισκέπτες μαθητές/τριες «Μαθήματα Ζωής» με 

αντικείμενα την σχολική βία, τον εκφοβισμό και διαφορετικότητα 

μεταξύ των ανθρώπων με στόχο την αποδοχή, ανοχή για την βελτίωση 

των ανθρώπινων σχέσεων.   

Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Εστία 

Γνώσης Χαλκίδας είναι, μαζί με το Πλανητάριο Αθηνών, τα μόνα 

ιδρύματα της χώρας τα οποία, το καθένα με τον τρόπο του, διαδίδει 

οργανωμένα την επιστήμη της Αστρονομίας και της Αστροφυσικής 

στους μαθητές, φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό 

γίνεται ακόμα πιο σημαντικό μετά την πλήρη κατάργηση του 

μαθήματος της Αστρονομίας από το Λύκειο, κατάργηση που έρχεται 

κόντρα με μια παράδοση δεκαετιών. 
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Τέλος ,κατά το σχολικό έτος 2016-17 

 2692 μαθητές και μαθήτριες επισκέφθηκαν το «Κόκκινο Σπίτι» 
και συμμετείχαν στο καθημερινό πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης 
Χαλκίδας 

 1142 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στο νέο πρόγραμμα με 
τίτλο «Εισαγωγή στην Ρομποτική» 

 Στα παιδιά 11 μονοθέσιων δημοτικών απομακρυσμένων 
σχολείων της χώρας  διδάχθηκαν μαθήματα ειδικότητας μέσω 
του προγράμματος «ΤηλεΤάξη» 

 11 σχολεία  και 385 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό συμμετείχαν στις τηλεδιαλέξεις μέσω του 
προγράμματος «ΤηλΕστία». 
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Στο Κόκκινο Σπίτι κατά τακτά διαστήματα , πραγματοποιήθηκαν 
παρουσιάσεις βιβλίων  και άλλες εκδηλώσεις  που είχαν σκοπό την 
καλλιέργεια των επιστημών , των γραμμάτων και των τεχνών. 
 
 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

Στην εποπτεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. εντάχθηκαν τρεις Κοινωνικές 

Δομές,α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Δομή Παροχής Συσσιτίου και γ ) 

Κέντρα Κοινότητας. 

Αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούνται μέσω της  

Διαχειριστικής  Αρχής και υλοποιούνται από τον φορέα μας.  

Για την  εύρυθμη λειτουργία τους προσλήφθηκαν έντεκα άτομα 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων ,προκειμένου να στελεχωθούν σωστά οι 

δομές και να εξυπηρετηθούν όλες οι ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.     

α) Στο  Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουν καταγραφεί περισσότερες  

από 230 οικογένειες με συνολικό αριθμό μελών οικογενείας  περίπου 

τα 600 άτομα. Στο έτος 2017 διατέθηκαν τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε 

όλους τους δικαιούχους  του.  
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β) από τη Δομή Παροχής Συσσιτίου εξυπηρετούνται  καθημερινά 

άτομα που διαβιούν την ακραία  φτώχεια. 150 περίπου μερίδες 

μοιράζονται σε ευπαθείς ομάδες που ζουν την εξαθλίωση και 

αδυνατούν να προσφέρουν σε αυτούς και την οικογένεια τους το πιο 

πολύτιμο αγαθό : την τροφή.  

γ) τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή που έχει 

δημιουργηθεί στις μέρες μας και εξυπηρετεί νοικοκυριά που ζουν σε 

συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

Κατά το έτος 2017 εντάχθηκαν περίπου 3400  αιτήσεις στο 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και οι Δημότες  μας εισέπρατταν 

περίπου το ποσό των 760.000,00 ευρώ μηνιαίως από το Υπουργείο 

Εργασίας και την Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.   

Οι ευπαθείς ομάδες ενημερώθηκαν από τα Κέντρα, για υπηρεσίες 

κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, για τα προγράμματα ΤΕΒΑ, για 

την ένταξή τους σε Κοινωνικό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

παροχής ύδρευσης,  για τα προγράμματα των κοινωνικών δομών , για 

συμμετοχή σε προγράμματα Κοινωφελούς εργασίας κ.α.  

 

Τέλος , Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και 

Αλληλεγγύης Χαλκίδας ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) του Δήμου Χαλκιδέων , λόγω του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα του, συμβάλλει και προσπαθεί να ανακουφίσει 

τις ευάλωτες ομάδες της περιοχής μας.  

-Έχει  συνεργασία  με την εταιρία RECYCOM, από την οποία εξασφαλίζει 

τρόφιμα πρώτης ανάγκης με ανταλλαγή ρουχισμού που τοποθετούν οι 

συμπολίτες μας στους ειδικούς κόκκινους κάδους  που βρίσκονται σε 

επιλεγμένα σημεία του Δήμου Χαλκιδέων. Για το έτος 2017,  

ανταλλάχθηκαν 22 τόνοι ρούχα  με τρόφιμα που διατέθηκαν στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και δόθηκαν στους 

δικαιούχους του.  

-250 τόνοι  δωρεάν φρούτα και οπωροκηπευτικά διατέθηκαν σε 

απόρους του δήμους, σε ειδικές κατηγορίες πολιτών ,όπως τρίτεκνοι, 
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πολύτεκνοι, πολιτιστικοί σύλλογοι που ζήτησαν να καλύψουν ανάγκες 

των συμπολιτών μας, εκκλησία , κ.α. 

  

 

 

 

- Λόγω της ιδιαιτερότητας  που διακατέχει τον Οργανισμό μας, πολλοί 

φορείς  συνεργάστηκαν επανειλημμένα και διέθεσαν δωρεάν προϊόντα 
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της παραγωγής τους , προκειμένου να ανακουφίσουμε τους απόρους 

συμπολίτες μας.   

 

-Επίσης, ο Οργανισμός μας παρέχει κατά το μέτρου του δυνατού και 

του επιτρεπτού , υπηρεσίες και δαπάνες ,όπως πετρέλαιο, υλικά κ.α . 

στην Δομή των Αστέγων του διατηρεί το Εργατικό Κέντρο Ευβοίας σε 

συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. 

Κατά περιόδους , λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων το ΝΠΔΔ  

Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. παρείχε φύλαξη στο χώρο των αστέγων πέραν του 

ωραρίου του (Το Κέντρο Αστέγων λειτουργεί επί καθημερινής βάσεως 

από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ). Έτσι κάποιες  βραδιές , παρείχαμε 

στέγη στους αστέγους από τις 9 το βράδυ έως τις 9 το πρωί . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


