Νίκος Καβουνάς: «Κλειδί για την οικονοµική
επιτυχία των επιχειρήσεων είναι η προώθηση
της κοινωνικής τους ευθύνης»
Νίκος Καρβουνάς
Πρόεδρος της ∆ΕΚΟΜΕΠ

Ο πρόεδρος της ∆ΕΚΟΜΕΠ, κύριος Νικόλαος Καρβουνάς, µίλησε στο portnet µε αφορµή την
πρόσφατη εκδήλωση της επιχείρησης, η οποία άπτεται των θεµάτων κοινωνικής µέριµνας, για το
βρογχικό άσθµα. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες και τις δράσεις της ∆ΕΚΟΜΕΠ, αφήνοντας
υποσχέσεις για τον Πειραιά του µέλλοντος που θα διαθέτει ένα πιο ευαίσθητο και κοινωνικό πρόσωπο.
Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες οι αρµοδιότητες της ∆ΕΚΟΜΕΠ;
Η ∆.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π., µε βάση το καταστατικό λειτουργίας της, είναι µια ∆ηµοτική Επιχείρηση που
παρέχει Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριµνας στους δηµότες του Πειραιά και ιδιαίτερα στις
ευπαθείς οµάδες (ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑΜΕΑ, άστεγοι, άνεργοι κ.α.)

Ως νέος πρόεδρος της ∆ΕΚΟΜΕΠ ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες που έχετε θέσει για την
επιχείρηση;
Αναγνωρίζοντας ότι η ανιδιοτελής υποστήριξη και παροχή βοήθειας στα άτοµα αυτών των οµάδων
συµβάλλει στην ποιοτική πρόοδο της κοινωνίας, έχουµε θέσει σαν κυρίαρχο στόχο µας την ανάδειξη
του εθελοντισµού και την αξιοποίηση της κοινωνικής ευθύνης. Έτσι, σε επίπεδο ∆ηµοτικών
∆ιαµερισµάτων έχουµε αρχίσει, να καταγράφουµε τα προβλήµατα και να προσεγγίζουµε τα άτοµα που
εµπίπτουν στις ευπαθείς οµάδες. Ευελπιστούµε σύντοµα να έχουµε µια πρώτη βάση δεδοµένων µε τα
άτοµα αυτά. Παράλληλα σχεδιάζουµε, µε προοπτική χρόνου, τα προβλήµατα κοινωνικής µέριµνας να
τα τεκµηριώνουµε στο εξής µε επιστηµονικό τρόπο (δηµοσκόπηση, έρευνα, κ.λ.π.). Σήµερα είναι
πλέον κοινό µυστικό, ότι η οικονοµική επιτυχία των επιχειρήσεων δεν εξαρτάται µόνο από τη
στρατηγική αύξησης των βραχυπρόθεσµων κερδών τους, αλλά και από τα µέτρα που λαµβάνουν για
την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της κοινωνικής τους ευθύνης και την συµπεριφορά
τους απέναντι στους καταναλωτές. Υπό την έννοια αυτή το επόµενο βήµα µας θα είναι να
ευαισθητοποιήσουµε τις επιχειρήσεις, τους φορείς, αλλά και µεµονωµένα άτοµα. Με αυτό τον τρόπο
εκτιµούµε ότι θα έχουµε τη δεύτερη βάση δεδοµένων
Αυτή τη στιγµή ποιες είναι οι δράσεις της επιχείρησης για τη βελτίωση των κοινωνικών
υπηρεσιών στον Πειραιά;
Ως ∆.Σ. έχουµε πάρει απόφαση να ενηµερώνουµε τους πολίτες για επίκαιρα θέµατα και θέµατα
κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Η πρώτη µας εκδήλωση µε την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας για το βρογχικό άσθµα
πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στις 4 Μαΐου. Έχουµε κάνει προσπάθειες, όπως και άλλοι ∆ήµοι, να
παραταθεί και επεκταθεί το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε
άτοµα που δεν αυτοεξυπηρετούνται, που έχουν κινητικά προβλήµατα, αλλά και σε άτοµα που δεν
έχουν ικανοποιητική οικογενειακή φροντίδα και το χαµηλό τους εισόδηµα δεν τους επιτρέπει να
βελτιώσουν την ζωή τους. Η Πειραϊκή κοινωνία έχει δεχθεί και αναγνωρίσει τη δράση αυτή ως πολύ
σηµαντική κοινωνική προσφορά. Έχουµε κάνει ενέργειες να επιταχυνθεί η υλοποίηση του
προγράµµατος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006». Το πρόγραµµα αυτό αφορά στην ανάπτυξη και παροχή
Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε άτοµα που απειλούνται ή πλήττονται µε αποκλεισµό
από την αγορά εργασίας. Το πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση ίσων
ευκαιριών για απασχόληση και την καταπολέµηση της διάκρισης σε βάρος των αδύνατων οµάδων
πληθυσµού και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Προβλέπεται επίσης ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Πειραιά για δράσεις που θα
υποβοηθήσουν τα άτοµα αυτών των οµάδων.

Μπορείτε να µας σκιαγραφήσετε τις κατευθυντήριες γραµµές του προγράµµατος «Συµµαχία
κατά της Ανεργίας» το οποίο υλοποιείται µε τη συνεργασία ∆ΕΚΟΜΕΠ, ∆ΕΑΠ και δύο ΜΚΟ
(εταιρεία ψυχοκοινωνικών µελετών και µέριµνα ζωής κατά της εξάρτησης);
Η ΄΄Συµµαχία κατά της Ανεργίας΄΄ είναι ένα πρόγραµµα που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση
µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας µέσα από Συµβουλευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.).
Και αυτό το πρόγραµµα επικεντρώνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ευπαθών κοινωνικών
οµάδων και κυρίως σε γυναίκες που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό, σε µονογονεϊκές
οικογένειες, σε πρώην χρήστες και σε µακροχρόνια άνεργους ηλικίας πάνω από 45 ετών.
Πώς κρίνετε το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών τόσο στα όρια του δήµου της πόλης όσο και
στον ευρύτερο Πειραιά;
Το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών στα όρια του ∆ήµου και στον ευρύτερο Πειραιά θα
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι ικανοποιητικό. Η προσπάθεια όµως περαιτέρω υποστήριξης των
ευπαθών οµάδων και η άµβλυνση των προβληµάτων τους ή η ανακούφιση από αυτά θα αποτελούν
καθηµερινό µας στόχο, ώστε αν είναι δυνατόν, η προσωπική επιτυχία να παραλληλίζεται µε τη
συλλογική ευηµερία. Για παράδειγµα, αυτή τη στιγµή η ∆.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. σε συνεργασία µε την Μ.Κ.Ο.
της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αλληλεγγύη», παρέχει προσωρινή στέγαση σε δωµάτια Ξενώνα
εξυπηρετώντας άτοµα κοινωνικοοικονοµικά αποκλεισµένα, που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν
πλήρως. Ο Ξενώνας αστέγων διαθέτει 45 κλίνες. Παράλληλα, ο Ξενώνας της Κακοποιηµένης
Γυναίκας είναι µία επιπλέον κοινωνική υπηρεσία που προσφέρει η ∆.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Π. και σκοπεύουµε
σύντοµα να βελτιώσουµε ή/και τροποποιήσουµε.

