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ΒAΖΕΙ ΤAΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦH ΤΩΝ ΩΦΕΛΟYΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Ο
ΟΚΠΑΠΑ

Παλιότερα, ο... αστικός αντιπολιτευτικός «μύθος» της μόλις αναλαβούσας την εξουσία
δημοτικής αρχής του Φίλιππα Φίλιου, έλεγε πως επί Γκόντα, δίνονταν συσσίτια σε κυρίες
και κυρίους με Πόρσε Καγέν και ακριβά αυτοκίνητα... Και για να το λένε με τέτοια πειθώ, θα
δεχτούμε ότι ίσχυε και δεν ήταν μύθος...

Τα συσσίτια σταμάτησαν και η νέα δημοτική αρχή διακήρυξε το 2010 ένα άλλο μοντέλο
κοινωνικής πολιτικής που θα σέβεται τον πολίτη και θα προστατεύει την αξιοπρέπειά του. Η
κοινωνική πολιτική των Δήμων στα χρόνια της κρίσης, έχει αποδειχθεί σωτήρια για
χιλιάδες συνανθρώπους μας αλλά μέχρι σήμερα, στο Δήμο Ιωαννιτών, δεν είχε
διασφαλιστεί ότι δικαιούχοι των διαφόρων παροχών των κοινωνικών υπηρεσιών, σε χρήμα
και σε αγαθά, θα είναι οι πραγματικά έχοντες ανάγκη.

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει σήμερα ο ΟΚΠΑΠΑ.

Σε νέα εποχή λοιπόν, μπαίνει άμεσα ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
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και Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) του Δήμου Ιωαννιτών, κάνοντας χρήση των
ευεργετημάτων της μηχανογράφησης. Μπορεί να ακούγεται κοινότυπο και μάλλον
αυτονόητο στη σημερινή εποχή για ένα σύγχρονο κράτος αλλά δυστυχώς, ούτε ο ΟΚΠΑΠΑ
ούτε και οι άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνικό έργο- οι Ενορίες της Μητρόπολης
Ιωαννίνων, οι Διευθύνσεις της Πρόνοιας του Δήμου και της τέως Νομαρχίας, ο Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός κλπ. - είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, για να ελέγχουν τις βάσεις
δεδομένων τους και να μπορούν να αποκλείουν πολίτες που έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα,
σε δύο και τρεις ή και παραπάνω, παροχές.

Αυτό το κενό λοιπόν, έρχεται να καλύψει ο ΟΚΠΑΠΑ που μετά από ανοιχτό διαγωνισμό,
ανέθεσε σε εταιρεία την εγκατάσταση δύο προγραμμάτων και αυτές τις μέρες θα γίνει η
εκπαίδευση του προσωπικού, πάνω στη λειτουργία τους.

Τα δύο προγράμματα

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Φίλιππο Τσουμάνη, είναι απαραίτητο για τον
οργανισμό που διευθύνει, οργανισμό που από το 2011 άρχισε να αναπτύσσεται, να
μεγαλώνει και να διευρύνει τις δραστηριότητές του πάνω σε κάθε ανάγκη των συνδημοτών
μας, να υπάρχει κατ' αρχάς, η μηχανογράφηση όλων των δεδομένων του: από το προσωπικό
και τους ωφελούμενους των δεκάδων δομών του, για όλες τις ηλικίες, τα οικονομικά
στοιχεία και τις υποδομές – εξοπλισμό. Αυτό πιθανά, είναι το εύκολο.

Δύσκολο όμως, με τις νέες τεχνολογίες, δεν είναι και αυτό που επιχειρεί να κάνει για
πρώτη φορά ο ΟΚΠΑΠΑ τώρα, δηλαδή να καταγράψει τους ωφελούμενους των κοινωνικών
παροχών. Παρατηρείται σύμφωνα με τον κ. Τσουμάνη, συμπολίτες μας να είναι δικαιούχοι
του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, διαφόρων προνοιακών επιδομάτων από την
Πρόνοια, του λεγόμενου ΤΕΒΑ (πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί επίσης, η
Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών), να παίρνουν κουπόνια για τις
καθημερινές τους ανάγκες, να λαμβάνουν συσσίτιο από τις ενορίες της Μητρόπολης και να
αιτούνται και την Κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου που δίνει πρόσβαση και στις άλλες
δομές του ΟΚΠΑΠΑ. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να πάνε για δουλειά. Έχουν τροφή
και άλλες παροχές» λέει χαρακτηριστικά και το ενδεχόμενο αυτό δεν είναι θεωρητικό.
«Γνωρίζουμε ανθρώπους που τα λαμβάνουν όλα μαζί και πιθανά, αποκλείουν συμπολίτες
μας που κόβονται λόγω κριτηρίων και περιορισμένου αριθμού ωφελουμένων, από κάποιες
από τις παροχές. Αυτό είναι άδικο» τονίζει ο κ. Τσουμάνης.
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Ο ΟΚΠΑΠΑ έχει ήδη κάνει την καταγραφή στο πρόγραμμα που θα λειτουργήσει άμεσα, των
δικών του ωφελουμένων και πρόκειται να ζητήσει και τους ωφελούμενους από όλους τους
φορείς που προσφέρουν κοινωνικό έργο, ώστε να τους εντάξει στο σύστημα και να
διαπιστώσει τις περιπτώσεις των πολιτών με τις πολλαπλές παροχές. Το σύστημα του
ΟΚΠΑΠΑ προφανώς, και θα τεθεί στη διάθεση όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.
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