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ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» προκηρύχθηκε στις 15/9/2014 με την υπ αρ. 
πρωτ. Δ28/οικ. 31354/2352 και ΑΔΑ 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ Απόφαση και περιλαμβάνει ολοκλη- 
ρωμένες παρεμβάσεις, που εξειδικεύονται σε δύο πυλώνες ενεργειών, στον Πυλώνα 
της Στέγασης και στον Πυλώνα της Εργασιακής Επανένταξης.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Εκκλησιαστικά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Φορείς 
της Εκκλησίας, καθώς και από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από τους αρχικά εγκεκριμένους φορείς ολοκλήρωσαν την 
υλοποίηση του Σχεδίου 43 Φορείς και πιο συγκεκριμένα: 20 Φορείς από την Περιφέ- 
ρεια Αττικής, 16 Φορείς από τη Λοιπή Ελλάδα και 7 Φορείς από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας. 

πέριέχομένα



ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΤΤΙΚΗ

πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-1

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος αθηναίων

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: έταιρεία ανάπτυξης και τουριστικής προβολής αθηνών 
(έ.α.τ.α.)

εΤαιρόι: Κέντρο ύποδοχής και αλληλεγγύης του δήμου αθηναίων (Κ.ύ.α.δ.α.), Κέντρο 
έπανένταξης αποφυλακισμένων έπανοδοΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στοχεύοντας στο μέλλον. δικαίωμα στη στέγη και στην εργασία»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 475.328,07 ευρώ 

όμαδα εργόυ: 1. Σοφία μαρινάκη (έπιστημονικά ύπεύθυνη), 2. μίλτος ξυπάκης (οικονομική 
διαχείριση), 3. αλεξάνδρα αλογά (ψυχοκοινωνική Στήριξη), 4. πέτρος έξαρχάκος (Κα ταλ λη-
λότητα κατοικιών), 5. γιαννούλα μπακογιάννη (ψυχοκοινωνική Στήριξη), 6. μαρία Σούφερη (λο-
γιστική υποστήριξη), 7. ιωάννης μουτσούνης (ψυχοκοινωνική εργασιακή υποστήριξη)

περιγραΦη ςχεδιόυ: το Σχέδιο στόχευε στην κοινωνική και εργασιακή επανένταξη ατόμων 
που υποστηρίζονται από τις πολιτικές στέγασης στον δήμο αθηναίων. μέσα από μια πολυδιά-
στατη δέσμη δράσεων, φιλοξενούμενοι σε δομές αλλά και καταγεγραμμένοι από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες άστεγοι που βίωναν ακραία φτώχεια, επιχείρησαν το επόμενό τους βήμα στο πλαίσιο 
της αυτόνομης διαβίωσης μέσα στην ευρύτερη κοινότητα. αυτό επιτεύχθηκε με δύο εργαλεία: 
α) την υλοποίηση σειράς ενεργειών που υποστήριξαν την στέγασή τους σε αυτόνομες οικιστικές 
μονάδες και β) την διενέργεια δράσεων εργασιακής επανένταξης που οδήγησαν στην απασχό-
λησή τους, είτε με την μορφή της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας είτε με αυτήν της ανεξάρτη-
της απασχόλησης, με τελικό στόχο την μη προνοιακού τύπου διαβίωσή τους. μέρος του Σχεδίου 
αποτέλεσαν επίσης σχετικές δράσεις δημοσιότητας.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 52 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 34 (τριαντατέσσερα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 32 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 28 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: Καθαριστές: 10 ωφελούμενοι / ύπάλληλοι γραφείου: 7 
ωφελούμενοι / πωλητές: 5 ωφελούμενοι / λαντζέρης: 1 ωφελούμενος / Καλλιεργητής άνθεων: 
1 ωφελούμενος / Κηπουρός: 1 ωφελούμενος / αποθηκάριοι: 2 ωφελούμενοι / έργάτης: 1 ωφε-
λούμενος

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 4 άτομα

ειδός επιχειρηςης: 1. Κατάστημα λιανικού έμπορίου (χαρτικών, απορρυπαντικών, καλλυντι-
κών και ειδών καλλωπισμού) (1 άτομο)

2. ι.Κ.έ. – εκμετάλλευση καφέ, ζαχαροπλαστείου, κυλικείου (2 άτομα)

3. αυτοαπασχολούμενος ελαιοχρωματιστής (υπηρεσίες ελαιοχρωματισμών) (1 άτομο)

αθηνάς 63 τ.Κ.: 105 52

δημοΣ αθηναιών

7πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-2 

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κοινωνικές Συνεταιριστικές δραστηριότητες έυπαθών ομά-
δων «έδρα»

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Κοινωνικές Συνεταιριστικές δραστηριότητες έυπαθών ομά-
δων «έδρα»

εΤαιρόι: Κοινωφελής έπιχείρηση δήμου φυλής, δήμος αιγάλεω, δήμος περιστερίου

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Άνω θρώσκω»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 489.639,25 ευρώ

όμαδα εργόυ: αλέξανδρος οικονόμου - έπιστημονικά ύπεύθυνος / Σπυρίδων ρίζος - οικο-
νομικά ύπεύθυνος /αγγελική μανιώτη - ύπεύθυνη φυσικού αντικειμένου / Άννα Κουναλάκη 
- οικονομικά ύπεύθυνη / ξανθή Κοζάκη - οικονομικά ύπεύθυνη / αθανάσιος μπάιμπας - ψυ-
χολόγος / Καλλιόπη μυλωνά - Κοινωνική λειτουργός / αριστέα ασημακοπούλου - Κοινωνική 
λειτουργός (σε εθελοντική βάση)

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο διάρκειας ενός έτους, αφορούσε στην υποστήριξη ομάδων 
πληθυσμού που στερούνταν στέγης λόγω κοινωνικο – οικονομικών συνθηκών και πληρούσαν 
μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων. Στόχευε στην άμεση επανένταξη 40 αστέγων οι οποίοι 
διαβιούσαν στην περιφέρεια αττικής, μέσα από μια δέσμη ολοκληρωμένων και εξατομικευμέ-
νων πλάνων, τα οποία τελικά οδήγησαν ομαλά τους ωφελούμενους από τις δομές έπείγουσας 
Στέγασης και τους Κοινωνικούς ξενώνες, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις μέσω της παροχής 
υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. έπί σειρά μηνών οι ωφελούμενοι του προγράμ-
ματος έλαβαν επίδομα σίτισης (με τη μορφή διατακτικών οι οποίες είχαν την δυνατότητα να 
εξαργυρώνονται σχεδόν σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες Super Market της χώρας μας). οι ωφε-
λούμενοι έλαβαν σημαντική ψυχο-κοινωνική υποστήριξη από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουρ-
γό του φορέα η οποία τους βοήθησε στην προσπάθειά τους για επανένταξη. παράλληλο στόχο 
του προγράμματος αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης, μέσω των οποίων 
μέρος των ωφελούμενων κατόρθωσε να βρει εργασία (22 άτομα) και να αυτονομηθεί πλήρως.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 40 άτομα

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 22 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 22 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: έξι (6) εργάστηκαν ως καθαριστές / οκτώ (8) εργάστη-
καν ως εργάτες / τέσσερις (4) εργάστηκαν ως κηπουροί / δύο (2) εργάστηκαν ως μεταφορείς / 
δύο (2) εργάστηκαν ως πωλητές

γαστούνης και γουμενίτσης 14, T.Κ.: 121 31 περιστέρι

ΚοινώνιΚέΣ ΣύνέταιριΣτιΚέΣ 

δραΣτηριοτητέΣ έύπαθών  

ομαδών «έδρα»

8πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-3

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος πειραιά

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Κοινωφελής δημοτική έπιχείρηση πειραιά (Κο.δ.έ.π.)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «έΣτια + έργαΣια» - «έ+έ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 227.256,20 ευρώ

όμαδα εργόυ: νικήτας Κανάκης (έπιστημονικός ύπεύθυνος), Βασίλειος Σταθάκης (οικονομι-
κός ύπεύθυνος), νικόλαος μαλλιαρός (διοικητικός ύπάλληλος), αγγελική Σελληνίδου (ιατρός), 
Σοφία παπαδοπούλου (Κοινωνική λειτουργός), Βασιλική Βρεττού (Κοινωνική λειτουργός), 
αντωνία Κάτσαρη (Κοινωνική λειτουργός), αλεξάνδρα Βλαχογιώργη (διοικητική ύποστήριξη), 
ιωάννα-αικατερίνη αναστασίου (Σύμβουλος ύποστήριξης)

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο αφορούσε την μετάβαση ατόμων και οικογενειών που ήταν 
άστεγοι ή φιλοξενούμενοι σε δομές επείγουσας στέγασης ή ζούσαν υπό την απειλή έξωσης 
(«οι ωφελούμενοι») σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις καθώς και την επανένταξη τους στο κοι-
νωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης. το έργο υλοποιήθηκε και 
επετεύχθη ο στόχος στέγασης όλων των ωφελουμένων, αφενός με την κάλυψη του ενοικίου 
μισθωμένων κατοικιών που αφορούσε 57 άτομα, αφετέρου με την κάλυψη των δαπανών επι-
σκευής δύο ιδιόκτητων ακατάλληλων κατοικιών που αφορούσε 7 άτομα. πραγματοποιήθηκε 
επίσης η προμήθεια οικοσκευής, η πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας και η σίτιση των 
ωφελουμένων ανά περίπτωση. έπίσης, επετεύχθη και ο στόχος της εργασιακής επανένταξης και 
των 16 ωφελουμένων που είχαν ενταχθεί σε αυτήν, μέσω απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, πραγματοποιούνταν ατομική 
συμβουλευτική υποστήριξη όλων των ωφελουμένων, έλαβαν δε χώρα ενέργειες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης του κοινού και των τοπικών φορέων.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 62 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 31 (τριανταένα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 02 (δύο)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 16 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 16 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ύπάλληλος γραφείου (2 ωφελούμενοι), υπάλληλος απο-
θήκης (4 ωφελούμενοι), υπάλληλος φαρμακείου (1 ωφελούμενος), φύλακας (2 ωφελούμενοι), 
ανειδίκευτος εργάτης (2 ωφελούμενοι), καθαρίστρια (3 ωφελούμενοι), συντηρητής κτιρίων / 
σερβιτόρος (1 ωφελούμενος), λαντζέρα (1 ωφελούμενος) 

δραγάτση 12, τ.Κ.: 185 35 πειραιάς

δημοΣ πέιραια
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-4

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ νέαΣ ιώνιαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ νέαΣ ιώνιαΣ

εΤαιρόι: 1. δημοΣ φιλαδέλφέιαΣ – χαλΚηδονοΣ 2. δημοΣ ηραΚλέιού αττιΚηΣ 3. δη-
μοΣ χαλανδριού

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγαση, σίτιση και κοινωνική φροντίδα για πολίτες των δήμων νέας ιωνίας, 
φιλαδέλφειας – χαλκηδόνας, ηρακλείου αττικής και χαλανδρίου»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 192.537,04 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικός ύπεύθυνος: Σταύρος Κυρανάκης / Συντονίστρια έφαρμογής 
Σχεδίου: φωτεινή παπαδοπούλου / ύπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης: νικόλαος παπαδό-
πουλος / ύπεύθυνη διοικητικής ύποστήριξης Σχεδίου: ουρανία μαυρίδου /Κοινωνικοί λειτουρ-
γοί νέας ιωνίας: τριανταφυλλιά αθανασίου, έυθυμία ζήνα, έλένη παπαπαύλου /Κοινωνική 
λειτουργός δήμου ηρακλείου αττικής: αφροδίτη Κουρελέση /Κοινωνική λειτουργός δήμου φι-
λαδέλφειας- χαλκηδόνας: ζωή παλιούδη / Κοινωνική λειτουργός δήμου χαλανδρίου: τριάδα 
έυαγγελίου

περιγραΦη ςχεδιόυ: το Σχέδιο αφορούσε σε συντονισμένες δράσεις για κάλυψη αναγκών 
στέγασης και διαβίωσης για 35 πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας ή σε συν-
θήκες ακραίας φτώχιας και επισφαλούς πρόσβασης σε στέγη. το σχέδιο περιλάμβανε αρχικά 
ενέργειες για εργασιακή ένταξη/επανένταξη 19 εκ των ωφελουμένων (ποσοστό 54 %). το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με διαδημοτική συνεργασία τεσσάρων δήμων της αττικής 
(νέα ιωνία, φιλαδέλφεια – χαλκηδόνα, χαλάνδρι και ηράκλειο αττικής) και με τη συνδρομή 
των κοινωνικών υπηρεσιών των εν λόγω δήμων οι οποίες παρείχαν στους ωφελούμενους όλο 
το πλέγμα κοινωνικής φροντίδας & προστασίας, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής μέριμνας. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 35 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 26 (έικοσιέξι)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 12 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 12 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ύπάλληλοι γραφείου - διοικητική ύποστήριξη: 3 Άτομα 
/ γενικών Καθηκόντων: 3 Άτομα / Καθαρίστριες: 2 Άτομα / οικοδομικές έργασίες: 2 Άτομα / 
πωλητές: 2 ‘Άτομα 

Καρολίδου 4, τ.Κ.: 142 31 ν. ιωνία

έλληνιΚη δημοΚρατια

νομοΣ αττιΚηΣ

δημοΣ νέαΣ ιώνιαΣ

δ/νΣη ΚοινώνιΚηΣ προΣταΣιαΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-5

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: PR.A.K.S.I.S- προγράμματα ανάπτυξης Κοινωνικής Στήρι-
ξης και ιατρικής Συνεργασίας 

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: PR.A.K.S.I.S- προγράμματα ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης 
και ιατρικής Συνεργασίας

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «απ’ την αρχή»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 171.011,36 ευρώ

όμαδα εργόυ: τζανέτος αντύπας, έπιστημονικός ύπεύθυνος του Έργου και προέδροΣ του 
δ.Σ. / ιωάννα περτσινίδου, Κοινωνική λειτουργός / νεφέλη ρουμελιώτη, δώρα Καραλή και συ-
νεργάτες του ανοιχτού Κέντρου ημέρας αστέγων, κοινωνικοί επιστήμονες / αλεξία αποστο-
λοπούλου και δημήτρης Βαραδίνης, νομικοί σύμβουλοι / θάνος παπαματθαίου, έργασιακός 
Σύμβουλος / Business Coaching Centre-PRAKSIS

περιγραΦη ςχεδιόυ: το συγκεκριμένο σχέδιο στόχο έχει την ανακούφιση 40 ωφελουμένων 
και την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσα από την προσωρινή οικονομική ανακούφιση 
με την κάλυψη βασικών αναγκών και την ενίσχυση στην αναζήτηση στην αγορά εργασίας με την 
αξιοποίηση συγκεκριμένων μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση. Συγκεκριμένα στοχεύει 
ώστε 13 άτομα και 7 οικογένειες που ζουν σε ξενώνες φιλοξενίας ή ύπνου ή σε ξενώνες γυναι-
κών θυμάτων βίας ή έχουν καταγραφεί από Κοινωνικές ύπηρεσίες δήμων ή άλλων φορέων ως 
άστεγα ή εξυπηρετούνται από ανοικτά Κέντρα ημερήσιας ύποδοχής αστέγων να εγκαταστα-
θούν σε σπίτι της επιλογής τους, να ανακουφιστούν στη διαχείριση των οικονομικών καθημερι-
νών εξόδων. To 40% από τους ωφελούμενους (σύνολο 10 ενήλικες) του προγράμματος αναμέ-
νεται να ανακτήσουν επαρκές εισόδημα για τη διατήρηση της αυτονομίας τους με αξιοπρέπεια 
και μετά τη λήξη του προγράμματος και τουλάχιστον για διάστημα έξι μηνών. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 40 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 14 (δεκατέσσερα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιας: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 15 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 13 άτομα

επαγγελμαΤα ςΤη μιςθωΤη εργαςια: πέντε (5) υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, ένας (1) ερ-
γaτοτεχνίτης σε εταιρία αλυσίδας τροφίμων, ένας (1) βιβλιοδέτης, δύο (2) διερμηνείς και ένας 
(1) φροντιστής σε ξενώνες ανηλίκων, δύο (2) εργάτες στην καθαριότητα, ένας (1) υπάλληλος

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια Κόινςεπ: 2 άτομα (1 KοινΣέπ)

ειδός Κόινςεπ: ΚοινΣέπ LAGRACE-ύπηρεσίες καθαριότητας 

Στουρνάρη 57, τ. Κ.: 104 32 αθήνα 

PR.A.K.S.I.S

προγραμματα αναπτύξηΣ  

ΚοινώνιΚηΣ ΣτηριξηΣ Και  

ιατριΚηΣ ΣύνέργαΣιαΣ 
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-6

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κέντρο Κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας αττικής – 
ν.π.δ.δ (Κ.Κ.π.π.α)

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Κέντρο Κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας αττικής – ν.π.δ.δ 
(Κ.Κ.π.π.α)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «έστία, έργασία, Κοινωνική επανένταξη στην περιφέρεια αττικής»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 205.054,37 ευρώ

όμαδα εργόυ: αναστάσιος λουκάς: έπιστημονικός ύπεύθυνος / αθανασία λυμπέρη: οικο-
νομικά ύπεύθυνη / Κατερίνα Σερεμέτη: οικονομικά ύπεύθυνη / έυαγγελία γατάκη: οικονομικά 
ύπεύθυνη / χριστιάννα χελιώτου: Κοινωνική λειτουργός - Σύμβουλος έπαγγελματικής Συμβου-
λευτικής και ψυχοκοινωνικής Στήριξης / αθηνά δεμιρούδη: Κοινωνική λειτουργός - Σύμβουλος 
έπαγγελματικής Συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής Στήριξης / παρασκευή λεωνιδάκου: Κοι-
νωνική λειτουργός - Σύμβουλος έπαγγελματικής Συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής Στήριξης 
/ παρασκευή Κουρκούτα: διοικητικό προσωπικό  

περιγραΦη ςχεδιόυ: ο γενικός σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης με τίτλο «έστία, έρ-
γασία, Κοινωνική έπανένταξη στην περιφέρεια αττικής» είναι η κοινωνική επανένταξη για τις 
πιο ευάλωτες ομάδες που βιώνουν συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της έθνικής Στατιστικής ύπηρεσίας, τις μόνες γυναίκες – άγαμες μητέρες – μο-
νογονεϊκές οικογένειες, τα προστατευόμενα μέλη τους – παιδιά (παιδική φτώχεια), τους νέους 
προστατευόμενους από μονάδες Κοινωνικής φροντίδας - Κέντρα Κοινωνικής πρόνοιας, τους 
«νέο – αστέγους» και «νέο – ανέργους»., τις ανάδοχες οικογένειες και τα άτομα που προστατεύ-
ονται από το θεσμό της αναδοχής. τα παραγόμενα προϊόντα του Έργου θα είναι η διασφάλιση 
των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου για 30 άτομα και ειδικότερα: η εύρεση κατοικίας σε 
30 άτομα, η επαγγελματική συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας 20 ατόμων, η 
αύξηση της προσβασιμότητας σε φορείς και υπηρεσίες, η προστασία μονογονεϊκής οικογένειας 
και κυρίως της άγαμης μητέρας και των προστατευόμενων μελών της, η αποκατάσταση και επα-
νένταξη αμεα και η πρόληψη για τη μείωση της παιδικής φτώχειας.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 38 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 17 (δεκαεπτά)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 05 (πέντε)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 14 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 14 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: εστίαση: 2 άτομα, θέση γραφείου / διοικητικός υπάλλη-
λος: 5 άτομα, καθαριότητα: 6 άτομα, υπεύθυνος αποθήκης: 1 άτομο

αν. τσόχα 5, τ.Κ.: 115 21 αθήνα

έλληνιΚη δημοΚρατια

ύπούργέιο έργαΣιαΣ, ΚοινώνιΚηΣ αΣφαλιΣηΣ 

& ΚοινώνιΚηΣ αλληλέγγύηΣ

Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ αττιΚηΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-7

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: το χαμογέλο τού παιδιού

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: το χαμογέλο τού παιδιού 

εΤαιρόι: EQUAL SOCIETY – Κοινώνια ιΣών έύΚαιριών

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «χαμόγελο Στέγασης»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 208.316,46 ευρώ

όμαδα εργόυ: χαρίκλεια γροσδάνη (έπιστημονικά ύπεύθυνη Έργου), χριστίνα ψωρογιάννη 
(ύπεύθυνη Έργου), αντωνία τσιριγώτη (ύπεύθυνη επικοινωνίας), γεώργιος ηλιόπουλος (ύπεύ-
θυνος οικονομικής διαχείρισης), αικατερίνη μπουτιέρου (διοικητικό προσωπικό), χρήστος Κο-
ντόπουλος (ύπάλληλος γραφείου / διοικητικό προσωπικό), μαρία – λαμπρινή μπολοβίνα (Κοι-
νωνική λειτουργός), Βασιλική χατζοπούλου (Κοινωνική λειτουργός), αικατερίνη μπουκουβάλα 
(Κοινωνική λειτουργός)

περιγραΦη ςχεδιόυ: ο έθελοντικός Σύλλογος για τα παιδιά «το χαμόγελο του παιδιού» σε 
συνεργασία με την αστική μη Κερδοσκοπική έταιρία «Equal Society – Κοινωνία Ίσων έυκαι-
ριών» υλοποίησε στην αττική το Σχέδιο δράσης με τίτλο «χαμόγελο Στέγασης», σκοπός του 
οποίου ήταν η στήριξη 20 ατόμων, και συγκεκριμένα 7 νέων ενηλίκων που ζούσαν στα Σπί-
τια του Συλλόγου για τη διαμονή παιδιών σε κίνδυνο και 13 ατόμων αλλά και οικογενειών που 
έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία. Συγκεκριμένα 
προσφέρθηκε: - άμεση μετάβαση των ωφελούμενων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω 
της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας - επανένταξη στον κοινωνικό ιστό 
μέσω της παροχής δυνατότητας απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και της παροχής υπηρε-
σιών εργασιακής επανένταξης. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 21 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 18 (δεκαοκτώ)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 10 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 10 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: Κομμώτρια (κομμωτήριο) (1 άτομο) / Βοηθός βρεφο-
νηπιοκόμου (ιδιωτική εκπαίδευση) (1 άτομο) / ψήστης (εστιατόριο) (1 άτομο) / μάγειρας (εστι-
ατόριο) (1 άτομο) / ύπάλληλος γραφείου (τυπογραφείο) (1 άτομο) / Καθαρισμός γραφείου (σε 
λογιστικό γραφείο) (1 άτομο) / φύλακας/προσωπικό ασφάλειας (εταιρία ασφάλειας/security) 
(1 άτομο) / ύπάλληλος γραφείου (εταιρία εμπορίας αυτοκινήτων) (1 άτομο) / πωλητής – ταμίας 
mini market (1 άτομο) / ύπάλληλος γραφείου (εκδόσεις – εκτυπώσεις – γραφικές τέχνες) (1 άτομο)

Σπύρου λούη 1, T.K.: 151 24 μαρούσι

το χαμογέλο τού παιδιού
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-8

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ αΣπροπύργού

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ αΣπροπύργού

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ο αΣπροπύργοΣ για τούΣ αΣτέγούΣ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 19.267,79 ευρώ

όμαδα εργόυ: αντώνιος Καραμπούλας (Συντονιστής της ομάδας έργου), φίλιππος πάνος (οι-
κονομικός διαχειριστής Σχεδίου), παρασκευή θεοδοσίου (έπιστημονική ύπεύθυνη του Σχεδίου). 
μέλη: αγγελική λιάκου (ύλοποίηση οικονομικού αντικειμένου του Σχεδίου), ιωάννης Καράβας 
(λογιστική παρακολούθηση του προγράμματος), έυστάθιος μπελλιάς (ύλοποίηση οικονομικού 
αντικειμένου του Σχεδίου), αλέξανδρος Καμπόλης (ταμειακή παρακολούθηση του προγράμ-
ματος ), νικόλαος μιχαηλίδης (Σύνταξη τεχνικών μελετών), έλευθέριος Στεφανής (Σύνταξη 
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών) 

περιγραΦη ςχεδιόυ: Σκοπός του ανωτέρω Σχεδίου ήταν η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατη-
γικών παρέμβασης, για την δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης και 
την επανένταξη των αστέγων στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής 
επανένταξης. οι ωφελούμενοι που επιλέχθηκαν, ήταν κάτοικοι των ευρύτερων περιοχών, του 
ασπρόπυργου και άνηκαν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Ένα μεγάλο μέ-
ρος προερχόταν από πολυπληθείς οικογένειες, με χαμηλό έως μηδενικό εισόδημα, άνεργοι, 
με σοβαρά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, ελλιπούς μόρφωσης, μεταξύ αυτών και 
άγαμες μητέρες, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ήταν παλιννοστούντες Έλληνες, ποντιακής κατα-
γωγής, και ένα άλλο προερχόταν από την φυλετική ομάδα των ρομά. Στο σύνολο τους, σύμφω-
να με την έυρωπαϊκή τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία 
(ETHOS), της FEANTSA, κατατάσσονται στους ανθρώπους που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες 
στέγασης, ένα ποσοστό, και το υπόλοιπο, διαβιούσαν σε ανεπαρκή-ακατάλληλα καταλύματα. 
το Σχέδιο «ο αΣπροπύργοΣ για τούΣ αΣτέγούΣ», προσέφερε παροχές του πυλώνα 1, του 
προγράμματος «Στέγαση και έπανένταξη», σε εννέα (9) ωφελούμενους, ήτοι σε έξι (6) ενήλικες 
και τρία (3) ανήλικα άτομα, δηλαδή δύο (2) οικογένειες και ένα (1) μεμονωμένο άτομο. η ένταξη 
στον πυλώνα 2, δηλαδή η εργασιακή επανένταξη των αστέγων, δεν κατέστη δυνατή, εξαιτίας 
προβλημάτων που προέκυψαν έως την εφαρμογή του πυλώνα 1, με αποτέλεσμα να απομείνει 
ελάχιστος χρόνος για την ενεργοποίηση του πυλώνα 2. τα άτομα που επωφελήθηκαν, τελικώς, 
από την ένταξη τους στο Σχέδιο, έχουν παρουσιάσει μεταστροφή ως προς την κοινωνική συ-
μπεριφορά τους αφού, αντιμετωπίζουν με περισσότερη αισιοδοξία και επιμονή τη ζωή και έχουν 
θέσει στόχους και προτεραιότητες.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 9 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 02 (δύο)

επιδιόρθωςεις ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

λ. δημοκρατίας 141, τ.Κ.: 193 00

δημοΣ αΣπροπύργού

14πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-9

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ φύληΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ φύληΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: ΣτέγαΣη Και έπανένταξη δημού φύληΣ

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 77.342,57 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. γεώργιος Βέλλης, έπιστηµονικός ύπεύθυνος 2. δημήτριος νικολόπουλος, 
ύπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης 3. αλεξάνδρα Κορφιάτη, Κοινωνική λειτουργός για την 
στήριξη των ωφελουμένων 4. έυσταθία πατρικίου, υπεύθυνη για θέματα εύρεσης εργασίας 5. 
ιωάννα λιόση, για τη στήριξη των ωφελουμένων, Κοινωνιολόγος 6. γεωργία Σπανάτη, υπεύθυνη 
γραμματέας του προγράμματος για θέματα επικοινωνίας με το έθνικό ινστιτούτο έργασίας και 
για θέματα υλοποίησης του προγράμματος

περιγραΦη ςχεδιόυ: Στον δήμο φυλής επιλέχτηκαν τελικά ως ωφελούμενοι άστεγοι, οι οποίοι 
είχαν αναζητήσει βοήθεια στην Κοινωνική ύπηρεσία του δήμου φυλής. διαφοροποιημένο στοι-
χείο του προγράμματος είναι η συμμετοχή δύο πολυμελών οικογενειών, μία οικογένεια εννέα 
ατόμων (οι γονείς και επτά ανήλικα τέκνα), καθώς και μία μονογονεϊκή οικογένεια έξι ατόμων 
(ένας γονέας – ο πατέρας – με πέντε ανήλικα τέκνα). Και στις δύο περιπτώσεις που ήταν ουσια-
στικά στο δρόμο, με το πρόγραμμα Στέγαση και έπανένταξη δόθηκε λύση σε δύο πολύ σοβαρά 
κοινωνικά περιστατικά. έπίσης στο πρόγραμμα συμμετέχουν δύο οικογένειες που ζούσαν σε 
άθλιες συνθήκες λόγω του σεισμού της αθήνας το 1999: μία μονογονεϊκή οικογένεια με άτομο 
αμέα που ζούσε σε κοντέινερ και ένα ζευγάρι (δύο άτομα) χωρίς παιδιά, που ζούσαν και αυτοί 
σε κοντέινερ λόγω του σεισμού, τα οποία κατέσχεσε το ύπέχώδέ, με πολλά ψυχολογικά προ-
βλήματα.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 23 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 08 (οχτώ)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 1 άτομο - οικοδομικές εργασίες (εργάτης), 1 άτομο - κα-
θαρίστρια, 2 άτομα - υπάλληλοι γραφείου

πλατεία ηρώων, τ.Κ.: 133 41 Άνω λιόσια

δημοΣ φύληΣ

15πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-11

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: έ.Κ.πο.Σ.π.ο. νοΣτοΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: έ.Κ.πο.Σ.π.ο. νοΣτοΣ

εΤαιρόι: αμΚέ ιαΣιΣ, μιτοΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «δικαίωμα στη Στέγη και στην έργασία»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 58.607,84 ευρώ

όμαδα εργόυ: Σίσσυ ανδριτσοπούλου (έπιστημονικά ύπεύθυνη) / έιρήνη έυαγγελινού (στέ-
λεχος υλοποίησης φυσικού αντικείμενου) / φωτεινή μουτάφη (σύμβουλος) / φλώρα παντε-
λίδου (σύμβουλος, μιτοΣ). έπιπλέον, παρείχαν σημαντική βοήθεια οι κες μεταξία χιωτέλλη 
(ιαΣιΣ) και Σοφία αγγελάκου στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 

περιγραΦη ςχεδιόυ: το έργο προβλέπει την παροχή στέγασης σε συνδυασμό με υπηρεσίες 
ψυχο-κοινωνικής στήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής για 15 άτομα. η στέγαση θα πραγ-
ματοποιηθεί σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, με παραχώρηση βασικού οικιακού εξοπλισμού και 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και υποστήριξη για την επίλυση άμεσων ζητημάτων 
που πιθανόν εκκρεμούν για τα ωφελούμενα άτομα. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελού-
μενοι/ες θα λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως ατομική (και οικογενειακή) ψυχοκοι-
νωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική και προετοιμασία για την (επαν)ένταξη στην αγορά 
εργασίας, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και υπηρεσίες ενημέρωσης - πληροφόρησης – 
νομικής στήριξης, με τελικό σκοπό την μετάβαση στην αυτόνομη καθημερινότητα, στην κοινω-
νία και στην εργασία.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 11 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 10 (δέκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: τομέας της καθαριότητας (1 άτομο), κατασκευές/οικο-
δομικά (1 άτομο), διερμηνεία (1 άτομο), βοηθός τραυματιοφορέας (1 άτομο)

νοταρά 45 & μετσόβου 30, τ.Κ. 106 83 αθήνα

έ.Κ.πο.Σ.π.ο. νοΣτοΣ

16πέριέχομένα

<0395>.<039A>.<03A0><039F>
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-12

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: γιατροι τού ΚοΣμού – έλληνιΚη αντιπροΣώπέια

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: γιατροι τού ΚοΣμού – έλληνιΚη αντιπροΣώπέια

εΤαιρόι: δημοΣ πέραματοΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: προγραμμα «Στέγαση και έπανένταξη», έργο «Στέγη & έργασία»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 116.641,58 ευρώ

όμαδα εργόυ: ομάδα Έργου γιατρών του Κόσμου: χριστίνα Σαμαρτζή – έπιστημονικά ύπεύ-
θυνη Έργου / αθανασία ρετινιώτη - ύπεύθυνη Κοινωνικής ύπηρεσίας / Άρτεμις λιανού - ύπεύ-
θυνη ανοιχτού πολυϊατρείου περάματος / ουρανία Σακελλαράκη - Στέλεχος διαχείρισης και 
οικονομικής διοίκησης Έργου / Κατερίνα Καραγιώργου – ύπεύθυνη λογιστικής και οικονομικής 
παρακολούθησης έργου

όμαδα εργόυ δημόυ περαμαΤός: μερσίνη πρεκετέ - προϊσταμένη τμήματος κοινωνικής 
πολιτικής / ιωάννα ντζελέπη - Κοινωνική λειτουργός / έλένη μελάκου - Βαλασίδου - Κοινωνική 
λειτουργός / Σοφία Καλογερογιάννη - έπόπτης τεχνικών εργασιών

περιγραΦη ςχεδιόυ: το έργο «Στέγη & έργασία», στόχευε στην ανάπτυξη ειδικών σχεδίων που 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων. οι ανάγκες αποτυπώθηκαν 
μέσω συστηματικών διερευνήσεων των κοινωνικών υπηρεσιών των γιατρών του Κόσμου και του 
δήμου περάματος και αντιμετωπίστηκαν μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευ-
μένων πλάνων στέγασης και επανένταξης, βάση των ειδικών αναγκών των επωφελούμενων. 
Στόχευσε στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των 
αστέγων και των ατόμων επαπειλούμενης στέγης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλες κατοικί-
ες, ή ξενώνες φιλοξενίας αστέγων ή ως φιλοξενούμενοι εντός οικιών άλλων ατόμων, και είναι 
ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας. μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και 
πληροφόρησης, οι ωφελούμενοι έλαβαν μέρος σε δράσεις επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, 
μέσω εξεύρεσης εργασίας, επιδότησης ενοικίου, διάθεσης διατακτικών τροφίμων, αγορά οικια-
κού εξοπλισμού, εργασίες επισκευής κατοικιών, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου περάματος.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 42 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 11 (έντεκα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 05 (πέντε)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 6 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 2 ωφελούμενες ως υπάλληλοι γραφείου, 2 ωφελούμε-
νες ως καθαριστές και 2 ωφελούμενες ως κλητήρες (εκ των οποίων η 1 ένα διάστημα είχε προ-
σληφθεί και σε θέση βοηθού μάγειρα)

Σαπφούς 12, τ.Κ.: 105 53 αθήνα

γιατροι τού ΚοΣμού – 

έλληνιΚη αντιπροΣώπέια

17πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-13

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ΚέρατΣινιού - δραπέτΣώναΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ ΚέρατΣινιού – δραπέτΣώναΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη & έπανένταξη αΣτέγών δημού ΚέρατΣινιού – δραπέτΣώ-
ναΣ – «”έΣτια”»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 110.733,97 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. αικατερίνη Κολιοπούλου, έπιστημονικά ύπεύθυνη, Κοινωνική λειτουργός 2. 
Κωνσταντίνα Κοντογούρη, Κοινωνιολόγος, διοικητικός 3. Στέφανος Στρατηγός, οικονομική δια-
χείριση 4. Κυριακούλα χρυσολωρά, διοικητικός

περιγραΦη ςχεδιόυ: δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και της διαρκούς επιβάρυνσης 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, το Σχέδιο δράσης που ακολουθήθηκε στόχευσε στην 
αντιμετώπιση του συνεχούς αυξανόμενου προβλήματος έλλειψης στέγης καθώς και την κάλυ-
ψη κενών στο υφιστάμενο δίκτυο τοπικών υπηρεσιών φροντίδας αστέγων ή ατόμων που ζουν σε 
επισφαλείς συνθήκες στέγασης, στερούνται πρόσβασης στην αγορά εργασίας και διαβιώνουν 
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Στόχευσε στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση των κιν-
δύνων που πηγάζουν από την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. για 
την επίτευξη των στόχων αυτών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε:

•	 Η	 άμεση	 μετάβαση	 των	 ωφελούμενων	 σε	 αυτόνομες	 μορφές	 διαβίωσης	 με	 την	 παροχή	 
 ή την επισκευή υφιστάμενης στέγης, καθώς και

•	 Η	κοινωνική	ένταξη	των	ωφελούμενων	μέσα	από	την	εργασιακή	επανένταξη.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 30 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 14 (δεκατέσσερα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 6 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 1. πωλητής (3 άτομα) / 2.ύπάλληλος γραφείου  
(2 άτομα) / 3. ύπάλληλος Καθαριότητας (1 άτομο)

έλ. Βενιζέλου 200, τ.Κ.: 187 56 Κερατσίνι

έλληνιΚη δημοΚρατια

νομοΣ αττιΚηΣ

δημοΣ ΚέρατΣινιού – δραπέτΣώναΣ

18πέριέχομένα
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-14

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κέντρο Στήριξης οικογένειας (Κέ.Σ.ο.)

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: EQUAL SOCIETY – Κοινώνια ιΣών έύΚαιριών

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στηρίζώ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 108.009,36 ευρώ

όμαδα εργόυ: χριστίνα ψωρογιάννη – ύπεύθυνη Έργου / μαίρη πίνη – ύπεύθυνη παρακολού-
θησης φυσικού αντικειμένου / Κωνσταντίνα δήμα – ύπεύθυνη διοικητικής παρακολούθησης / 
φώτης Σπυρόπουλος - ύπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο δράσης «Στηρίζώ» αποτέλεσε μια στοχευμένη γραμμή ενερ-
γειών δύο κοινωνικών φορέων, αφενός της Equal Society η οποία πέραν των πρωτοβουλιών και 
των δράσεων που περιλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, συμμετέχει ενεργά 
σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με στόχο την απασχολησιμότητα, την προώθηση της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού και όχι μόνο. αφετέρου δε, του έκκλησιαστικού ιδρύματος Κέ.Σ.ο. της ιεράς αρχιεπισκο-
πής αθηνών που καθημερινά μεριμνά και επιλύει ζητήματα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 
δίνοντας προτεραιότητα στις οικογένειες και τους απόρους – αστέγους. Στόχος της πράξης 
υπήρξε η ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία ενός διευρυμένου δικτύου παροχών προς τον 
άστεγο πληθυσμό της αττικής. το σχέδιο κινήθηκε στον άξονα της στέγασης και της εργασιακής 
επανένταξης. η ιδέα των αλληλοσυμπληρούμενων αξόνων λειτούργησε κατ’ ουσία ολιστικά για 
τους 21 συνολικά άμεσα ή έμμεσα επωφελούμενους καθώς εξασφαλίστηκε η επιβίωσή τους και 
διανοίχτηκαν προοπτικές μέσα από διαδικασίες ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και εργασιακής 
επανένταξης. Έτσι, το «Στηρίζώ» λειτούργησε ως μια άμεση μορφή αντιμετώπισης του φαινομέ-
νου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 21 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 11 (έντεκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 8 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 8 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: λοιποί ύπάλληλοι γραφείου

ακαδημίας 95, τ.Κ.: 106 97 

Κέντρο ΣτηριξηΣ οιΚογένέιαΣ (Κέ.Σ.ο.)

19πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: A-16

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος Σπάτων - αρτέμιδος

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δύναμη ζωής αμΚέ 

εΤαιρόι: δήμος παιανίας

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «φροντίζω: δράσεις Στέγασης & έπανένταξης στην ανατολική αττική»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 134.056,33 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. μαριέττα λεοντάρη, κοινωνική λειτουργός 2. έλένη τούντα, υπεύθυνη ομά-
δας Έργου, επιστημονικά υπεύθυνη 3. γεώργιος λουκάς, κοινωνικός λειτουργός, επιστημονικά 
υπεύθυνος 4. έλένη Κουτσιουμανή, κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη σχεδίου για το δήμο παι-
ανίας 5. έκπρόσωπος της αμΚέ «δύναμη ζωής», υπεύθυνος διαχείρισης σχεδίου και διασύνδε-
σης (γ. λουκίδης, α. χρονόπουλος)

περιγραΦη ςχεδιόυ: Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση και η πρόληψη 
επειγουσών στεγαστικών αναγκών ατόμων ή οικογενειών που ζουν στο δρόμο ή σε ανεπαρκείς 
και ακατάλληλες συνθήκες χωρίς εισοδήματα με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ικανοποιήσουν 
τις βασικές τους ανάγκες. για την επίτευξη αυτού του σκοπού το Σχέδιο περιλαμβάνει πλέγμα 
αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών στέγασης, κοινωνικής φροντίδας και επαγγελματικής επα-
νένταξης. Στο πλαίσιο του Σχεδίου ομάδα ειδικών αποτελούμενη από Κοινωνικούς λειτουργούς 
και έργασιακό Σύμβολο/Στέλεχος διασύνδεσης παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ωφε-
λούμενους του Σχεδίου (άτομα ή οικογένειες) στη βάση εξατομικευμένης προσέγγισης. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 31 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 10 (δέκα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 02 (δύο)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 5 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: υπάλληλος γενικών καθηκόντων, καταστήματος εστία-
σης (2 άτομα) / υπάλληλος μΚο (2 άτομα) 

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο

ειδός επιχειρηςης: ατομική επιχείρηση κατασκευής επίπλων 

δημάρχου χ. μπέκα & Βασιλ. παύλου, τ.Κ.: 190 04 Σπάτα
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: A-17

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ΚαλλιθέαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ ΚαλλιθέαΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: προγραμμα «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 3.688,02 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικά ύπεύθυνη: φοίβη θεοδοσοπούλου / Eπικεφαλής του προγράμ-
ματος: ιωάννα Καιμάζογλου / ύπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του Σχεδίου: Στέφανος 
μανώλης 

περιγραΦη ςχεδιόυ: ΣΚοποΣ τού Σχέδιού Σύμφώνα μέ την απο 19/12/2014 προγραμ-
ματιΚη ΣύμΒαΣη ηταν η ένταξη Σέ αύτο Κατ έλαχιΣτον 12 ατομών πού έιχαν Κα-
ταγραφέι ώΣ αΣτέγοι η διαμένοντέΣ Σέ έπιΣφαλη ΚατοιΚια για διαΣτημα έώΣ Και 
δώδέΚα μηνών μέ Στοχο: την αμέΣη μέταΒαΣη Σέ αύτονομέΣ μορφέΣ διαΒιώΣηΣ 
μέΣώ τηΣ παροχηΣ ύπηρέΣιών ΣτέγαΣηΣ Και ΚοινώνιΚηΣ φροντιδαΣ Και έπανέντα-
ξη Στον ΚοινώνιΚο ιΣτο μέΣώ τηΣ παροχηΣ ύπηρέΣιών έργαΣιαΚηΣ έπανένταξηΣ.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 1 άτομο

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 01 (ένα)

μαντζαγριωτάκη 76, τ.Κ.: 176 76 Καλλιθέα 

έλληνιΚη δημοΚρατια

πέριφέρέια αττιΚηΣ

δημοΣ ΚαλλιθέαΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-18

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ χαιδαριού

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ χαιδαριού 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «αμφιδρομη δραΣη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 29.552,01 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικός ύπεύθυνος & Κοινωνικός λειτουργός: Κωνσταντίνος δημουλάς 
/ ψυχολόγος: μιχάλης Κοκάρας / Κοινωνιολόγος: μιχάλης Κουτσοδόντης / οικονομικά ύπεύ-
θυνη: Βαρβάρα ντεβέ 

περιγραΦη ςχεδιόυ: Στόχος της υπηρεσίας μας ήταν να καλύψουμε την ανάγκη στέγασης σε 
10 οικογένειες της πόλης μας, οι περισσότερες χρόνια ωφελούμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας, 
Στις δύο οικογένειες επισκευάσαμε τις ήδη υπάρχουσες κατοικίες (μονωτικές εργασίες), ενώ 
στις υπόλοιπες καλύψαμε τα ενοίκια στις κατοικίες που θα νοικιάζανε. η διαμόρφωση μιας ολο-
κληρωμένης δράσης αντιμετώπισης της ανεργίας στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα του προ-
γράμματος ήταν ο δεύτερος στόχος με σκοπό την τόνωση της πόλης και την κοινωνική συνοχή. 
Στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης εντάχθηκε μια ωφελούμενη.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 26 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 08 (οχτώ)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 02 (δύο)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 1 άτομο

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 1 άτομο ως ιδιωτική υπάλληλο σε κατάστη-
μα οπτικών

Καραϊσκάκη 138, τ.Κ.: 124 61

δημοΣ χαιδαριού 

δ/νΣη ΚοινώνιΚηΣ μέριμναΣ 

& αλληλέγγύηΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-21

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος Βύρωνα

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δήμος Βύρωνα 

εΤαιρόι: δήμος Καισαριανής

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «πρόγραμμα Στέγασης και έπανένταξης δήμων Βύρωνα – Καισαριανής»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 85.557,31 ευρώ

όμαδα εργόυ: από 30.01.2015 έπιστημονική ύπεύθυνη έργου: αντιόπη Βεργιάδη /από 
08.02.2016 (αντικατάσταση) έπιστημονική ύπεύθυνη Έργου: έιρήνη πετρουτσοπούλου /οικο-
νομική διαχείριση: αλέξανδρος παρασκευόπουλος / Κοινωνιολόγος: αικατερίνη ζαχαριάδου / 
έξωτερικός Συνεργάτης: δήμητρα γιδαράκου 

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο αφορά σε δράσεις προς 15 (συμπεριλαμβανομένων και των 
ανηλίκων τέκνων) άστεγους – ωφελούμενους για εξασφάλιση στέγης, την κάλυψη ειδών πρώ-
της ανάγκης και την εργασιακή επανένταξη του 40% τουλάχιστον αυτών, με παράλληλη παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για εργασιακά νομικά και οικονομικής διαχείρισης θέματα. το σχέ-
διο προβλέπει την ένταξη στο πρόγραμμα μεμονωμένων ατόμων, ζευγαριών και οικογενειών με 
προστατευόμενα μέλη.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 15 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 10 (δέκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 1 υπάλληλος έργάτης ειδικότητα «Συσκευαστές προϊό-
ντων», 1 υπάλληλος γενικών Καθηκόντων, 2 υπάλληλοι ειδικότητας «γενικός καθαρισμός κτιρίων»

Καραολή & δημητρίου 36-44, τ.Κ.: 162 33 Βύρωνας 

δημοΣ Βύρώνα
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-22

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ΚηφιΣιαΣ 

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: « ΚοινώνιΚη μέριμνα » τού δημού ΚηφιΣιαΣ ν.π.δ.δ.

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη τού δημού ΚηφιΣιαΣ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 63.631,65 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. χριστίνα Κοντάκου: έπιστημονικά υπεύθυνη του σχεδίου 2014 (από 
22/12/2014 έως 14/11/2016) 2. Σμαράγδα πετρίδου: έπιστημονικά υπεύθυνη του σχεδίου (από 
15/11/2016 έως σήμερα) 3. μαρία δαλιέτου: ύπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση του σχε-
δίου 4. μαρία λαδάκη: νομικός 5. διονύσιος μεταξάς: αρχιτέκτων 6. παναγιώτα ανδρέου: 
αρχιτέκτων-μηχανικός 7. μαργαρίτα μιχαήλ: χημικός 8. γρηγόρης παππάς: δημόσια διοίκη-
ση 9. Κωνσταντίνος τζώρτσος: πολιτικός μηχανικός 10. αθανασία Κακάρογλου: ψυχολόγος  
11. αντωνία Βέργου: ψυχολόγος 12. δάφνη-τατιάνα παπανικολάου: ψυχολόγος 13. έυσταθία οι-
κονόμου: Κοινωνική λειτουργός 14. ιωάννα Σαλβάνου: Κοινωνιολόγος 15. έλένη μεϊντάνη: Κοι-
νωνική λειτουργός 16. τάνια Βαλλιάνου: Κοινωνική λειτουργός 17. παναγιώτα μήλη: διοικητική 
υπάλληλος 18. μαρία Σαλματάνη: διοικητική υπάλληλος 

περιγραΦη ςχεδιόυ: Σκοπός της δράσης είναι η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο και η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους 
αστέγους του δήμου Κηφισιάς. Στόχοι της είναι η ποιοτική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 
των ωφελούμενων πολιτών και η συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξή τους. έπι-
πρόσθετα, η υπηρεσία στοχεύει στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη στην 
προαγωγή ψυχικής και σωματικής υγείας μέσα στην κοινότητα, στην ερευνητική δράση και τέ-
λος, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 9 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 06 (έξι)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 02 (δύο)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ύπάλληλος αποθήκης (1 άτομο) / πωλήτρια (1 άτομο) / 
ύπάλληλος γραφείου (2 άτομα)

δηληγιάννη 37, τ.Κ.: 145 62 Κηφισιά   

έλληνιΚη δημοΚρατια 

νομοΣ αττιΚηΣ 

δημοΣ ΚηφιΣιαΣ

δ/νΣη ΚοινώνιΚών ύπηρέΣιών, 

παιδέιαΣ, αθλητιΣμού & πολιτιΣμού
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-25

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: ιερός ναός παναγίας Βλαχερνών Κερατσινίου

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: ιερός ναός παναγίας Βλαχερνών Κερατσινίου

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «πρόγραμμα Στέγαση & έπανένταξη ιερού ναού παναγίας Βλαχερνών Κε-
ρατσινίου»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 75.248,37 ευρώ

όμαδα εργόυ: αρχ. μαρίνος πιτσικάλης (έπιστημονικός ύπεύθυνος), Καθηγητής έΚπα / πρε-
σβ. ιωάννης Σταματιάδης (οικονομολόγος) / ηρώ δούκη (Κοινωνική λειτουργός) / θεμιστο-
κλής Σάρδης (οικονομολόγος) / έλένη παναγιωτακοπούλου (ψυχολόγος) / ιωάννης ανδρεά-
δης (ηλεκτρολόγος μηχανικός)

περιγραΦη ςχεδιόυ: ύπό την πίεση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που έχουν 
προκληθεί από την όξυνση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, αλλά και ιδιαίτερα στην τοπική 
κοινωνία, στην οποία προϋπήρχε σε σημαντικό βαθμό το πολυσύνθετο φαινόμενο της μακρο-
χρόνιας ανεργίας, το σχέδιο που ακολουθήθηκε στόχευσε στην αντιμετώπιση των στεγαστικών, 
αλλά και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των αστέγων, στην συνδρομή των κρατικών και τοπικών 
κοινωνικών υπηρεσιών που εκ του αποτελέσματος φαίνεται η αναγκαιότητα της στήριξής τους 
στα κενά και στις αδυναμίες που εμφανίζουν. Σαφής στόχος του σχεδίου αποτέλεσε η εργασια-
κή επανένταξη της εν λόγω κοινωνικής ομάδος, η οποία αποτελεί και μονόδρομο για την αυτο-
νόμηση και κοινωνική ενσωμάτωση των αστέγων και των ατόμων που διαβιούν σε επισφαλείς 
συνθήκες στέγασης καθώς και υπό  συνθήκες ακραίας φτώχειας. η επίτευξη του τελικού στόχου 
της αυτονόμησης των ωφελουμένων επιδιώχθηκε, είτε μέσω της εργασιακής τους επανένταξης, 
είτε μέσω της έκδοσης αναπηρικών επιδομάτων, όπου το αρνητικό επίπεδο υγείας είχε εγκλω-
βίσει τα άτομα μακριά από την αγορά εργασίας.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 29 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 08 (οκτώ)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 02(δύο)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 5 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 5 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 3 ύπάλληλοι σε εταιρεία εστίασης, εκ των οποίων 
2 (στην κουζίνα) και 1 ως delivery / 1 ύπάλληλος γενικών καθηκόντων σε εταιρεία τοποθέτησης 
ψυκτικών μονάδων / 1 Καθαρίστρια σε λογιστικό γραφείο

ιέροΣ ναοΣ παναγιαΣ 

Βλαχέρνών ΚέρατΣινιού
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: α-26

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: ένοριακό φιλόπτωχο ταμείο (έ.φ.τ.) αγίων ασωμάτων θησείου

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: ένοριακό φιλόπτωχο ταμείο (έ.φ.τ.) αγίων ασωμάτων θησείου

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 81.020,88 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. θεόδωρος ακρίδας (έπιστημονικός ύπεύθυνος) 2. πατήρ ιγνάτιος μόσχος 
(Συντονιστής – ύπεύθυνος Έργου) 3. έλένη νασέλου (Κοινωνική λειτουργός) 4. έμμανουήλ Κα-
ζούρης, παντελής ησαΐογλου (έξωτερικοί Συνεργάτες)

περιγραΦη ςχεδιόυ: Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή στέγασης και εργασιακής 
επανένταξης σε ευπαθείς ομάδες της ένορίας μας καθώς και η καταπολέμηση των αιτιών της 
φτώχειας και των μηχανισμών γενέσεως και αναπαραγωγής του κοινωνικού και οικονομικού 
αποκλεισμού. η συνεχής ψυχολογική υποστήριξη καθώς και ο σωστός προσανατολισμός στην 
κατεύθυνση της αγοράς εργασίας, που θα προσφέρουμε, θα έχουν ως στόχο να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις δυνάμεις των ωφε-
λουμένων, ώστε να επιτευχθεί η εξέλιξη των δυνατοτήτων τους, με στόχο πάντοτε την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την περεταίρω επίλυση των προβλημάτων τους.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 8 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 08 (οκτώ)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχΤηΚε ςε εργαςια: 7 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 3 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: υπάλληλος σε βιβλιοχαρτοπωλείο (1 άτομο), καθαρι-
στής/καθαρίστρια (2 άτομα) 

αριθμός ωΦελόυμενων με εργόςημό: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες: φροντίδα ηλικιωμένου κατ’ οίκον (2 άτομα), κηπουρικές εργασίες (2 άτομα)                                     

γρανικού 4 - Κεραμεικός, τ.Κ.: 104 35 αθήνα

ιέρα αρχιέπιΣΚοπη αθηνών

ένοριαΚο φιλοπτώχο ταμέιο            

αγιών αΣώματών θηΣέιού
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ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-2 

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ηραΚλέιού ΚρητηΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: ΣύνδέΣμοΣ μέλών γύναιΚέιών Σώματέιών ηραΚλέι-
ού & ν. ηραΚλέιού 

εΤαιρόι: έπιμέλητηριο ηραΚλέιού/ ΚέΚ τέχνιΚέΣ ΣχολέΣ έπιμέλητηριού ηραΚλέιού/ 
έργατιΚο Κέντρο ηραΚλέιού

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «αν-οιΚώ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 264.758,31 ευρώ

όμαδα εργόυ: αθηνά Σπανάκη - Κοχιαδάκη αρχικά και στη συνέχεια η κ. μαρία Καναβάκη, 
αντιδήμαρχοι Κοινωνικής πολιτικής του δήμου ηρακλείου, με ρόλο τον έλεγχο της πορείας 
υλοποίησης του σχεδίου / φανούριος οικονομάκης, έπιστημονικός ύπεύθυνος του σχεδίου / 
έμμανουέλα τσατσάκη & έλευθερία φανταουτσάκη, Κοινωνικοί λειτουργοί, διοικητική υποστή-
ριξη και παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου / μαρία παχιαδάκη, πρόεδρος 
του Συνδέσμου μελών γυναικείων Σωματείων ηρακλείου και νομού ηρακλείου, ως οικονο-
μικά ύπεύθυνη του σχεδίου με αναπληρώτρια την έμμανουέλα Σκουλά / μελτίνη φραγκιου-
δάκη, ψυχολόγος, από το διαχειριστή φορέα / νικόλαος Σπετσίδης, τεχνικός Σύμβουλος του 
διαχειριστή φορέα / Στέλιος Βοργιάς, γενικός γραμματέας έργατικού Κέντρου ηρακλείου, για 
την υποστήριξη ωφελουμένων σε θέματα εργατικής νομοθεσίας και εργατικών δικαιωμάτων 
/ γεώργιος Καραπιδάκης, τεχνικός Σύμβουλος του προέδρου του έπιμελητηρίου ηρακλείου 
& ύποδιευθυντής του ΚέΚ τεχνικές Σχολές έπιμελητηρίου ηρακλείου, για την υλοποίηση των 
δράσεων δημοσιότητας και την ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση επιχειρηματιών (υποψηφίων 
εργοδοτών) – μελών του έπιμελητηρίου 

περιγραΦη ςχεδιόυ: ο δ.ηρακλείου ως τελικός δικαιούχος, από τις αρχές του 2015 υλοποιεί 
το σχέδιο “αν-οιΚώ”, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΣτέγαΣη & έπανένταξη”, σε συνερ-
γασία με τοπικούς φορείς. πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, καθώς μέσα από το 
υποστηρικτικό πλαίσιο που αναπτύσσεται, δίδονται λύσεις στις βασικές βιοτικές ανάγκες των 
αστέγων και παράλληλα παρέχεται η απαραίτητη στήριξη για την ενεργοποίησή τους και την 
ανάπτυξη κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων, τις οποίες απώλεσαν, λόγω δυσμενών συν-
θηκών διαβίωσης και μακροχρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού. H φιλοσοφία της παρέμβασης 
ήταν η διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε αρχικά να αλλάξουν την αυτοαντί-
ληψή τους και στη συνέχεια να επανασχεδιάσουν το μέλλον τους. για τον εντοπισμό των ωφε-
λουμένων, ενεργοποιήθηκαν τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες/δομές & διαμορφώθηκε σύστημα 
αντικειμενικής αξιολόγησης των αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελουμένων. για την υποστήριξη 
των ωφελουμένων & του προγράμματος, αξιοποιήθηκε προσωπικό των φορέων-εταίρων. έπι-
πλέον, η λειτουργία της ομάδας Έργου αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο υποστήριξης του έργου, 
σε όλες τις φάσεις του. η αποτελεσματικότητα ήταν σημαντική, ωστόσο εκτιμάται ότι απαιτείται 

μάχης Κρήτης και ηφαίστου, τ.Κ.: 71 302 ηράκλειο Κρήτης     

δημοΣ ηραΚλέιού ΚρητηΣ

δ/νΣη ΚοινώνιΚηΣ αναπτύξηΣΣύνδέΣμοΣ μέλών
γύναιΚέιών Σώματέιών 

ηραΚλέιού 
& ν. ηραΚλέιού
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χρόνος για την εδραίωση των αλλαγών στη ζωή των αστέγων, κυρίως σε περιόδους κοινωνι-
κο-οικονομικής κρίσης. ώς εκ τούτου κρίνεται σημαντική: (α) η επέκταση της διάρκειας του 
προγράμματος, έως την πλήρη αυτονόμισή τους και (β) η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης 
ή ανάπτυξης επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (voucher) μόνο για αστέγους, όπως 
είχε αρχικά σχεδιαστεί.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 31 άτομα 

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 16 (δεκαέξι)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 12 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 12 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια : βοηθός αρτοποιού (1 άτομο), εργάτης σε μετακομιστική 
εταιρία (1 άτομο), βοηθός σε εταιρία γεωπονικών φαρμάκων (1 άτομο), υπάλληλος συντήρησης 
σε ξενοδοχείο (1 άτομο), εργάτης σε επιχείρηση πολιτικού μηχανικού (2 άτομα), βοηθός νο-
σηλεύτρια σε γηροκομείο / σερβιτόρα σε εταιρία εστίασης (1 άτομο), υπάλληλος γραφείου σε 
εταιρία ιατρικών και νοσοκομειακών ειδών (1 άτομο), υπάλληλος καθαριότητας σε εταιρία καθα-
ρισμών (1 άτομο), υπάλληλος καθαριότητας σε γραφείο (1 άτομο), πωλητής σε εταιρεία πώλησης 
ειδών σπιτιού (2 άτομα) 

αριθμός ωΦελόυμενων με εργόςημό: 3 (στην πορεία του Σχεδίου, προσελήφθησαν με 
σύμβαση και ασφάλιση ιΚα)

ειδιΚόΤηΤες: βοηθός σε γεωργικές εργασίες, φροντίδα ηλικιωμένου

ΣύνδέΣμοΣ μέλών
γύναιΚέιών Σώματέιών 

ηραΚλέιού 
& ν. ηραΚλέιού

29πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-3

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: «νομαρχιακό Σωματείο ατόμων με αναπηρίες ν. ηρακλείου»

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: «ένώΣη Καταναλώτών πέριφέρέιαΣ ΚρητηΣ» 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 309.700,54 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. έπιστημονικά ύπεύθυνη / Κοινωνική λειτουργός: αναστασία ανυφαντάκη 2. 
οικονομικός ύπεύθυνος: έμμανουήλ πουλιανάκης 3. τεχνική επίβλεψη του έργου: Κωνσταντί-
νος δρακάκης 4. διοικητικός: μαρία μανωλακάκη 

περιγραΦη ςχεδιόυ: το πρόγραμμα «Στέγαση & έπανένταξη», στο πλαίσιο των δράσεων Στέ-
γασης, Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για τους Άστεγους, του άρθρου 29 του ν.4052/12, 
όπως ισχύει, προσέφερε ουσιώδη - στοχευμένη ανακούφιση αλλά και ταυτόχρονη αναβάθμιση 
του βιοτικού επιπέδου, στους δικαιούχους που εξυπηρετήθηκαν από τις παροχές του, για τη 
περίοδο του 2015 – 2016. η δυσμενής οικονομική συγκυρία αλλά και οι ξεχωριστοί λόγοι του 
κάθε ωφελούμενου, τους έφεραν αντιμέτωπους με μείζονα θέματα, όπως εκείνα της έλλειψης 
στέγης, της φτωχοποίησης, της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. οι υπη-
ρεσίες που παρέχονται κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του παραπάνω προγράμματος, 
περιγράφονται σε δύο πυλώνες ενεργειών: 1) τον πυλώνα της Στέγασης και 2) τον πυλώνα της 
έργασιακής έπανένταξης. ο πρώτος πυλώνας, εκείνος της Στέγασης, προβλέπει και κάλυψε 
έξοδα ενοικίου, επισκευής κατοικιών, δαπάνες οικιακού εξοπλισμού και έξοδα σίτισης και υπό-
δησης. Όσον αφορά στην έργασιακή έπανένταξη που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα ενεργειών, 
στοχεύει στην επίτευξη της αυτονόμησης των ωφελούμενων. παρακάτω, παρατίθενται στοιχεία 
σχετικά με τις παροχές στους ωφελούμενους του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα 
2015- 2016. Συγκεκριμένα: Σε επίπεδο μίσθωσης κατοικιών, ενοικιάστηκαν 18 σπίτια /Σε επίπεδο 
επιδιορθώσεων, επισκευάστηκαν 9 υφιστάμενες κατοικίες / Σε επίπεδο σίτισης και υπόδησης, 
ωφελήθηκαν το σύνολο 45 δικαιούχοι /Σε επίπεδο έργασιακής έπανένταξης, εντάχθηκαν στην 
αγορά εργασίας, 23 άτομα.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 45 αΤόμα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 18 (δεκαοκτώ)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 09 (εννέα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 22 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 22 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: Καθαρίστρια ( 4 άτομα), Βοηθός ψήστη ( 1 άτομο), Σερ-
βιτόρος ( 2 άτομα), έργάτης παραγωγής ( 9 άτομα), γραμματέας (1 άτομο), αποθηκάριος (1 άτο-
μο), Βοηθός λογιστή (1 άτομο), πωλήτρια (2 άτομα), έργάτης πράσινου (1 άτομο)

Σολωμού 14, ηράκλειο, ταχ. Κώδ.: 71307 - ηράκλειο Κρήτης

νομαρχιαΚο Σώματέιο ατομών

μέ αναπηριέΣ ν. ηραΚλέιού
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-4

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος Βόλου

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δήμος Βόλου

εΤαιρόι: Κοινωφελής έπιχείρηση Κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης - δημοτικό ινστι-
τούτο έπαγγελματικής Κατάρτισης δήμου Βόλου (Κ.έ.Κ.π.α – δ.ι.έ.Κ)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «παροχή ύπηρεσιών Στέγασης, Κοινωνικής φροντίδας και έργασιακής έπα-
νένταξης»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 207.138,22 ευρώ

όμαδα εργόυ: έυστάθιος νικηφόρου (Συντονιστής ομάδας Έργου) / τριανταφυλλιά τρια-
νταφυλλίδου (Συντονίστρια ομάδας Έργου) / νίκος αντωνάκης (έπιστημονικός ύπεύθυνος) 
/ αικατερίνη παυλίδου (ύπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης) / αγγελική Σταθέλου (ύπεύθυνη 
οικονομικής διαχείρισης) / χρήστος Κουκουβίνος (μέλος ομάδας Έργου, υλοποίηση οικονομι-
κού αντικειμένου) / μαρία Κασαπλέρη (ύλοποίηση φυσικού αντικειμένου) / χριστίνα Βόντζου 
(Κοινωνική λειτουργός) / έλένη ραφτοπούλου (Κοινωνική λειτουργός) / παναγιώτης του-
λουμτζής (Κοινωνικός λειτουργός) / έυαγγελία ηλιοπούλου (Κοινωνική λειτουργός) / αγλαΐα 
μιχαλοπούλου (Κοινωνική λειτουργός) / Κατερίνα Βούλγαρη (Κοινωνική λειτουργός) / αριάδ-
νη τσαλούχου (ύπεύθυνη απασχόλησης) / Άννα μαρία έλευθεριάδου (Κοινωνική λειτουργός) 
/ Σταυρούλα Καρτσιδήμα (Κοινωνική λειτουργός) / χριστίνα ρούμπου (ψυχολόγος - ύλοποίηση 
φυσικού αντικειμένου) / δημήτρης μαραγκόζης (ύλοποίηση οικονομικού αντικειμένου) / δημή-
τρης χριστοδούλου (μηχανικός) / παρίσης Κτενάς (ύλοποίηση φυσικού αντικειμένου)

περιγραΦη ςχεδιόυ: ο δήμος Βόλου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΣτέγαΣη 
Και έπανένταξη» παρείχε υπηρεσίες στέγασης, κάλυψης ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινω-
νικής υποστήριξης και εργασιακής συμβουλευτικής για την επανένταξη στην αγορά εργασίας εί-
κοσι πέντε (25) συνολικά ωφελουμένων που προέκυψαν από οικογένειες και άτομα που είχαν κα-
ταγραφεί ως άστεγοι από την δ/νση Κοινωνικής προστασίας, Καπη και δημόσιας ύγείας καθώς 
και από άτομα που φιλοξενούνταν στον ξενώνα αστέγων ή διαβιούσαν σε επισφαλή κατοικία ή 
άτομα που είχαν ειδοποιητήρια έξωσης, ήταν άνεργα και δεν διέθεταν εναλλακτικές λύσεις προ-
σωρινού καταλύματος. αναλυτικότερα, καλύφθηκαν οι ανάγκες στήριξης και στέγασης για το 
100% των ωφελουμένων μέσω της κάλυψης του ενοικίου, της αγοράς οικοσκευών, της κάλυψης 
των λογαριασμών δέΚο και κοινοχρήστων και των καθημερινών αναγκών διαβίωσης. έπιπλέ-
ον, παρασχέθηκαν υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης στους ωφελουμένους  
που κρίθηκαν ικανοί προς απασχόληση και δέκα από αυτούς απασχολήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα  
σε μισθωτή εργασία ενώ ένας στηρίχτηκε και δημιούργησε τη δική του επιχείρηση.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 62 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 24 (εικοσιτέσσερα) 

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 01 (μία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 11 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 10 άτομα

έιδικότητες στη μισθωτή εργασία: εργάτης σε επιχείρηση εμπορίας μαρμάρων και σχιστόλιθων 
(1 άτομο), εργατοτεχνίτες σε τοπικό συνεταιρισμό παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (3 
άτομα), λαντζέρης (2 άτομα), μπουφετζής (1 άτομο), καθαριστές-καθαρίστριες (3 άτομα) 

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο

ειδός επιχειρηςης: εμπορία έτοιμων ενδυμάτων και λευκών ειδών σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές

πλατεία ρήγα φεραίου, τ.Κ.: 38 001 Βόλος

δημοΣ Βολού
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-5

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κοδηπ - Κοινωνικός οργανισμός δήμου πατρέων 

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Κοδηπ - Κοινωνικός οργανισμός δήμου πατρέων

εΤαιρόι: έμπορικός και έισαγωγικός Σύλλογος πατρών / ομοσπονδία έμπορικών – έπαγγελμα-
τικών Βιοτεχνικών Σωματείων ν. αχαϊας (οέΒέΣνα)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «έστία πάτρας»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 16.482,40 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. αμαλία τράκα - Κοινωνιολόγος, ύπεύθυνη Έργου 2. Βασιλική αλέρτα - Κοι-
νωνική λειτουργός 3. γιώργος ντούκας – λογιστής, ύπεύθυνος οικονομικού αντικειμένου 4. 
Βασιλική θεοδωροπούλου - διοικητικός ύπάλληλος

περιγραΦη ςχεδιόυ: γενικός Σκοπός του Σχεδίου παρέμβασης είναι η πολύπλευρη υποστή-
ριξη των αστέγων πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις συνθήκες επιβίωσης 
και διαβίωσης καθώς και εργασιακής ένταξης. Στόχοι του Σχεδίου είναι η ένταξη σε αυτόνομες 
– ανεξάρτητες μορφές διαβίωσης στην κοινότητα αστέγων που ανήκουν στις ομάδες στόχου, 
η ταχεία επαναστέγαση οικογενειών που έμειναν χωρίς στέγη, η άρση του κοινωνικού στίγμα-
τος του αστέγου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην διαχείριση της καθημερινής τους διαβίωσης, η 
επεξεργασία και επίλυση προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων, η ανάπτυξη προσωπικού 
δικτύου κοινωνικής στήριξης, η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, η διασύνδεση και έντα-
ξη στην αγορά εργασίας. οι ομάδες στόχου είναι άτομα που διαβιούν στο δρόμο, σε κοινωνικό 
ξενώνα και ξενώνες ύπνου, σε φιλικό σπίτι προσωρινά, σε επισφαλή κατοικία, σε ξενώνα για κα-
κοποιημένες γυναίκες, σε δομές παιδικής προστασίας. η μεθοδολογία υλοποίησης στηρίζεται 
στην ολιστική προσέγγιση, στην εξατομικευμένη πολυεπίπεδη παρέμβαση, στο σχεδιασμό βάση 
των πραγματικών αναγκών, στην παρέμβαση στους αιτιογενείς παράγοντες των προβλημάτων. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 13 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 05 (πέντε)

γούναρη 76 - πάτρα, τ.Κ.: 26 224 πάτρα

έλληνιΚη δημοΚρAτια      

νομοΣ αχαιαΣ        

νπδδ ΚοινώνιΚοΣ οργανιΣμοΣ      

δημού πατρέών

τμημα έύπαθών ομαδών
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-6

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: πέριφέρέια δύτιΚηΣ έλλαδαΣ (πδέ)

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: πέριφέρέια δύτιΚηΣ έλλαδαΣ (πδέ)

εΤαιρόι: ιέρα μητροπολιΣ πατρών 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγα-ζώ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 23.834,82 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. δημήτριος Καραβίδας, έπιστημονικός ύπεύθυνος του έργου 2. Κων/να πα-
παγιάννη, οικονομική διαχείριση του έργου 3. ιωάννα χαμακιώτη, ύπεύθυνη πυλώνα 1-Στεγαση, 
διοικητική υπάλληλος / έξωτερικός Συνεργάτης: εταιρεία DATA RC, η οποία όρισε την κάτωθι 
ομάδα έργου: 1. Σοφία Καΐάφα, ύπεύθυνη έργου 2. έμμανουέλα Καλογήρου, ύπεύθυνη υλοποίη-
σης, Κοινωνική λειτουργός 3. έιρήνη γκίζα, ύπεύθυνη υλοποίησης

περιγραΦη ςχεδιόυ: το Σχέδιο αντιμετώπισε το πρόβλημα της έλλειψης στέγης για 16 άτομα 
(8 ενήλικα-8 ανήλικα μέλη) που πλέον κατοικούν σε οργανωμένες οικείες στην πάτρα. μέσα 
από δράσεις ολιστικής προσέγγισης για την πλήρη ένταξη τους (συμβουλευτική, πληροφόρηση, 
υποστήριξη, κ.λπ.) αλλά και μέριμνα για τις καθημερινές ανάγκες βιοπορισμού (μίσθωμα, δέΚο, 
οικοσκευή), η ομάδα έργου της πδέ διατήρησε καθημερινή επαφή με το σύνολο των ωφελού-
μενων σε όλη την διάρκεια του έργου. η πδέ (δικαιούχος) έδωσε έμφαση: α) στην ορθολογική 
επιλογή και τον ρεαλιστικό χαρακτήρα των δράσεων του Σχεδίου (ακολουθώντας το σύνολο 
των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών αλλά και των διαδικασιών διαχείρισης από το έι-
έαδ), και β) την άμεση προσέγγιση των ωφελούμενων με υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό. 
Στο στόχο αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων ήταν 
γνωστές τόσο στην ιμ πατρών (εταίρος στην υλοποίηση του Σχεδίου), μέσω της κοινωνικής της 
δράσης, όσο και στον δικαιούχο, μέσω της διεύθυνσης πρόνοιας της πδέ. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 16 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 06 (έξι)

π.π. γερμανού 98, τ.Κ.: 26 225 πάτρα

πέριφέρέια 

δύτιΚηΣ 

έλλαδαΣ (πδέ)

33πέριέχομένα

<03BA>.<03BB>�


ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-7

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ΚαλαματαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ ΚαλαματαΣ

εΤαιρόι: έυρωπαϊκό πολιτιστικό & έρευνητικό Κέντρο αθηνών (φ.π.Σ.ύ.ύ.»έπέΚα»)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγαση & έπανένταξη στην Καλαμάτα: πολυδύναμο σχέδιο δράσεων κοι-
νωνικής παρέμβασης για τους αστέγους»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 40.689,16 ευρώ

όμαδα εργόυ: Συντονιστής-ύπεύθυνος: Βασίλειος χαντζής / για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου: παύλος Κασσάς, έυγενία ανδρικοπούλου, Όλγα Καρδάση, φωτεινή Καραμπέτσου, 
Κων/νος Κότσαρης, Όλγα δανιηλίδου / για την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου: 
αικατερίνη λαμπρινάτου, Βασίλειος φράγκος, Σπυρίδωνας λαγωνικάκος, μαρία λέκκα / για την 
υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας: Σοφία γιοβανοπούλου 

περιγραΦη ςχεδιόυ: οι βασικοί στόχοι του εν λόγω σχεδίου, οι οποίοι επιτεύχθηκαν είναι: η 
άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και 
κοινωνικής φροντίδας & η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών 
εργασιακής επανένταξης. αναλυτικότερα υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: 1. Ένταξης ωφελού-
μενου στο σχέδιο 2. Συμβουλευτικής 3. Στέγασης ωφελούμενου 4. έπανένταξης στην αγορά 
εργασίας ωφελούμενων 5. ένημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού 6. παρακολούθησης-υπο-
στήριξης ωφελουμένων και εργοδοτών.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 11 άτομα 

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 07 (επτά)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: εργάτης (3 άτομα), αποθηκάριος (1 άτομο)

διοικητήριο, τ.Κ. : 241 00 Καλαμάτα 

δημοΣ ΚαλαματαΣ

δ/νΣη προνοιαΣ

34πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-8

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ ανατο-
λιΚηΣ μαΚέδονιαΣ Και θραΚηΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ ανατολι-
ΚηΣ μαΚέδονιαΣ Και θραΚηΣ

εΤαιρόι: έπιΣτημονιΚη έταιρέια για την ΚοινώνιΚη Σύνοχη Και αναπτύξη (έπέΚΣα)

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη τών έύαλώτών ΚοινώνιΚών ομαδών τηΣ 
πέριφέρέιαΣ ανατολιΚηΣ μαΚέδονιαΣ-θραΚηΣ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 136.412,12 ευρώ

όμαδα εργόυ: Σταύρος γιαννουλίδης – έπιστημονικός ύπεύθυνος / Σωτήριος μήτσιου – οικο-
νομικός ύπεύθυνος / μάγδα μπαδαράκη – Κοινωνική λειτουργός / έταιρεία «Σ. τΣούΚαλιδη» 
- ύλοποίηση προγράμματος / Κυριακή Καρίπογλου - ύλοποίηση προγράμματος

περιγραΦη ςχεδιόυ: Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν η μετάβαση των ατόμων που 
είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνταν σε δομές παιδικής προστα-
σίας ή/και οικογενειών ή/και ατόμων που είχαν καταγραφεί ως άστεγοι από κοινωνικές υπη-
ρεσίες των δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής πρόνοιας , σε επαρκή κατοικία με κάλυψη ενοικίου, 
λογαριασμών δέΚο, αγοράς αγαθών κάλυψης βιοτικών αναγκών, καθώς και η εργασιακή (επ) 
ένταξη των ατόμων αυτών. αρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η ένταξη των 16 ατόμων 
για διάστημα ενός έτους στους πυλώνες της στέγασης και της εργασιακής επανένταξης. το 
Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ ανατολιΚηΣ μαΚέδονιαΣ Και θραΚηΣ κα-
τάφερε την ένταξη στο πρόγραμμα 16 ατόμων - ωφελούμενων, για το έτος 2016, στους πυλώνες 
στέγασης (α πύλώναΣ) και της εργασιακής επανένταξης (Β πύλώναΣ). Στον α’ πυλώνα του 
σχεδίου που αφορούσε την κάλυψη ενοικίου, λογαριασμών δέΚο, αγοράς αγαθών κάλυψης βι-
οτικών αναγκών, εντάχθηκαν και οι 16 ωφελούμενοι, εκ των οποίων ένας (1) ήταν άστεγος, ενώ 
οι υπόλοιποι δεκαπέντε (15) προερχόταν από τα παραρτήματα προστασίας παιδιού Καβάλας 
και δράμας (αποϊδρυματοποίηση) του Κέντρου Κοινωνικής πρόνοιας. Στο Β’ πυλώνα του σχεδί-
ου που είχε στόχο την ομαλή προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, εντάχθηκαν 
έντεκα (11) από τους δεκαέξι (16) ωφελούμενους, όλοι τους με σχέση μισθωτής εργασίας. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 16 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 16 (δεκαέξι)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 11 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 11 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: Σερβιτόρος/ψήστης (3 άτομα), Βοηθός ξυλουργείου/
έπιπλοποιός (2 άτομα), ύπάλληλος Σούπερ μάρκετ (1 άτομο), τεχνικός ηλεκτρονικών παιχνι-
διών (1 άτομο), ύπάλληλος σε μεταφορική εταιρεία (1 άτομο), μελισσοκόμος (1 άτομο), έργάτης 
σε πλυντήριο αυτοκινήτων (1 άτομο), έργάτης σε λατομείο (1 άτομο)

τέρμα ιοκάστης, τ.Κ.: 654 04 Καβάλα 

έλληνιΚη δημοΚρατια

ύπούργέιο έργαΣιαΣ, ΚοινώνιΚηΣ αΣφαλιΣηΣ 

& ΚοινώνιΚηΣ αλληλέγγύηΣ

γένιΚη γραμματέια προνοιαΣ

Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ  

ανατολιΚηΣ μαΚέδονιαΣ Και θραΚηΣ

35πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-10

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοτικός οργανισμός Κοινωνικής πολιτικής & παιδείας 
«δ.ο.Κοι.π.π.»

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Σύμπραξη φορέων χανίων για την ανάπτυξη & την απασχόληση

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη & έπανένταξη Στην π.έ. χανιών»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 166.286,81 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1 έπιστημονικός ύπεύθυνος (Κατερίνα Κουνελάκη), 3 Κοινωνικοί λειτουργοί 
(Κατερίνα Σεφερλή, παρασκευή ανδρεαδάκη, γιούλη μυλωνάκη), 1 ψυχολόγος (Κατερίνα μα-
λανδράκη), 1 Κοινωνιολόγος (ηρακλής δρακάκης), 1 οικονομολόγος (παρασκευή ιωαννίδου), 1 
νομικός Σύμβουλος (αγγελική χατζάκη), 2 έπισκέπτριες ύγείας (Κατερίνα Κουνελάκη, Κατερίνα 
Καλλέργη), 2 οικογενειακές Βοηθοί (αντωνία λαβράνου, Κατερίνα Καλλέργη), 1 διοικητικός 
(ουρανία νεραντζάκη)

περιγραΦη ςχεδιόυ: το πρόγραμμα παρείχε στέγαση, εργασιακή συμβουλευτική, εργασια-
κή επανένταξη, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής χρηματο-οικονομι-
κής διαχείρισης καθώς και νομικής συμβουλευτικής σε συνολικά 22 άτομα που διαβιούσαν στο 
δρόμο, σε άτομα που φιλοξενούνταν ή διαβιούσαν σε επισφαλείς κατοικίες, σε γυναίκες που 
διαβιούσαν σε ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες καθώς και σε άτομα που ζούσαν σε δομές 
παιδικής προστασίας. ύπήρξε επικοινωνία με όλους τους φορείς, τις κοινωνικές δομές αλλά 
και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του νομού χανίων που είχαν την αρμοδιότητα 
της αναζήτησης, επαφής και καταγραφής ατόμων που παρουσίαζαν κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα. ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος προέβλεπε 15 άτομα συνολικά, μεμονω-
μένα και οικογένειες με παιδιά. Στην πορεία λόγω καθυστέρησης έναρξης του προγράμματος, 
απεντάξεων και οικειοθελών αποχωρήσεων, ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων ανήλθε σε 22 
άτομα, από τους οποίους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα οι 20. Συγκεκριμένα είχαμε 12 ενήλικες 
και 8 παιδιά. το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1/9/2015 και ολοκληρώθηκε στις 31/12/2016

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 22 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 12 (δώδεκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 11 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 11 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: έργατοτεχνίτης σε Σιδηρεμπορική-Βιοτεχνική έπιχεί-
ρηση (1 άτομο) / έργάτης σε ξυλουργείο (1 άτομο) / έργάτης-Βοηθός ηλεκτρονικού (1 άτο-
μο) / ύπάλληλος γραφείου σε έμπορική έπιχείρηση (1 άτομο) / έργάτης σε βιοτεχνική επιχεί-
ρηση τροφίμων (1 άτομο) / Καμαριέρα σε ξενοδοχείο-Συσκευάστρια σε αρτοζαχαροπλαστείο  
(1 άτομο) / πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων-μπουφετζού σε κατάστημα εστίασης (1 άτομο) / 
ρεσεψιονίστ σε ξενοδοχείο (1 άτομο) / ύπάλληλος καθαριότητας σε εταιρεία μεταφοράς επιβα-
τών & δεμάτων (1 άτομο) / δισκοθέτρια σε επιχειρήσεις εστίασης (1 άτομο) / μάγειρας-λαντζέ-
ρης (1 άτομο)

Κυδωνίας 29, τ.Κ.: 73 135 χανιά

δ.ο.Κοι.π.π. 

δημού χανιών

 δ/νΣη ΚοινώνιΚηΣ 

πολιτιΚηΣ & παιδέιαΣ

36πέριέχομένα
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-11

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ροδού

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: αστική μη Κερδοσκοπική έταιρία Κοινωνικής φροντίδας & 
ανάπτυξης δήμου ροδίων (α.μ.Κ.έ.) 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «δρω Κοινωνικά-ζω ποιοτικά» πρόγραμμα «Στέγαση & έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 66.977,50 ευρώ

όμαδα εργόυ: έκ μέρους τελικού δικαιούχου: ηλίας Καράμπης, επιστημονικός υπεύθυνος 
ομάδας έργου / έλευθερία λεμονή, οικονομικά υπεύθυνη ομάδας έργου / μαρία ταμβακά, 
οικονομικά υπεύθυνη ομάδας έργου / παναγιώτης μητσογιάννης, κοινωνικός λειτουργός ως 
μέλος ομάδας έργου / δέσποινα Σακκουλά, κοινωνική λειτουργός ως μέλος ομάδας έργου / 
δημήτρης Σαλαμαστράκης, νομικός σύμβουλος / έκ μέρους διαχειριστή φορέα: Κορίνα φτα-
κλάκη, επιστημονικά υπεύθυνη αμΚέ, ως μέλος ομάδας έργου / τζένη χατζημιχάλη, κοινωνική 
λειτουργός ως μέλος ομάδας έργου

περιγραΦη ςχεδιόυ: Σκοπός του σχεδίου είναι η ένταξη στο πρόγραμμα κατ ελάχιστον 15 
ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία για 
διάστημα έως και δώδεκα μηνών. Στόχος του σχεδίου είναι: 1) η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες 
μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και 2)         
η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 22 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 07 (επτά)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 6 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 2 ωφελούμενοι ως εργάτες – καλλιεργητές θερμοκηπί-
ου σε φυτώριο /1 ωφελούμενη ως βοηθός σερβιτόρου σε ξενοδοχείο *εποχιακή απασχόληση /1 
ωφελούμενη ως καμαριέρα σε ξενοδοχείο *εποχιακή απασχόληση /1 ωφελούμενη ως υπάλλη-
λος φαρμακείου /1 ωφελούμενη ως λαντζιέρα σε εστιατόριο * εποχιακή απασχόληση

πλατεία έλευθερίας 1, τ.Κ.: 85 100 

δημοΣ ροδού

	  

 

αΣτιΚη μη ΚέρδοΣΚοπιΚη 
έταιρέια ΚοινώνιΚηΣ  
φροντιδαΣ & αναπτύξηΣ  
δημοΣ ροδού

37πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-12

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: ΣύνέιρμοΣ αμΚέ Κοινωνικής αλληλεγγύης

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: ΣύνέιρμοΣ αμΚέ Κοινωνικής αλληλεγγύης

ΤιΤλός ςχεδιόυ: ΣτέγαΣη και έπανένταξη αΣτέγών στους 4 δημούΣ της πέριφέρέιαΚηΣ 
ένοτηταΣ τριΚαλών (δ. φαρΚαδοναΣ, δ. πύληΣ, δ. ΚαλαμπαΚαΣ και δ. τριΚΚαιών)

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 170.842,56 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. Κων/νος φώλιας (έπιστημονικός ύπεύθυνος) 2. Σταματία γρατσάνη (ψυχο-
κοινωνική ύποστήριξη – παροχή εργασιακής συμβουλευτικής ) 3. παύλος μπεμπές (παροχή 
εργασιακής συμβουλευτικής) 4. Κατερίνα Κωνσταντά (χρηματοοικονομική διαχείριση και εκπό-
νηση επιχειρηματικών σχεδίων) 5. έυαγγελία γκιουλέ (Κοινωνική λειτουργός - διασύνδεση με 
ύπηρεσίες και επίλυση οικογενειακών προβλημάτων)

περιγραΦη ςχεδιόυ: Στο υλοποιούμενο Σχέδιο εντάσσονται 23 ενήλικες ωφελούμενοι/ες που 
διαβιούν στα όρια των δήμων της περιφερειακής ένότητας τρικάλων (δήμος φαρκαδόνας, 
δήμος πύλης, δήμος Καλαμπάκας και δήμος τρικκαίων) και στο σύνολό τους ανήκουν στην κα-
τηγορία της ομάδας – στόχος «οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις 
Κοινωνικές ύπηρεσίες των ο.τ.α.». το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις του 1ου πυλώνα για το σύ-
νολο των ωφελουμένων και δράσεις του 2ου πυλώνα για 7 ωφελούμενους/ες και συμπεριλαμ-
βάνει όλες τις βασικές υπηρεσίες που εν δυνάμει παρέχονται προς τους/τις ωφελούμενους/ες 
όπως: στέγαση, κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή συμ-
βουλευτική, νομική συμβουλευτική, χρηματοοικονομική διαχείριση και διασύνδεση με αρμόδιες 
υπηρεσίες. Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση έλλειψης στέγης των ωφελουμέ-
νων, η υποστήριξή τους ως άτομα ή/και ως οικογένειες για την ισότιμη ένταξη/επανένταξή τους 
στην τοπική κοινωνία και η δημιουργία ενός εξατομικευμένου ρεαλιστικού πλάνου ένταξης στην 
αγορά εργασίας.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 38 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 11 (έντεκα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 04 (τέσσερις)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 7 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 7 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: τραπεζοκόμος – Σερβιτόρος (1 άτομο), ύπάλληλος γρα-
φείου / λαντζέρης   (1 άτομο), Καθαρίστρια (2 άτομα), ανειδίκευτος έργάτης (1 άτομο), αρτοπώ-
λης (1 άτομο), έργάτης φανοποιείου (1 άτομο)

Συγγρού 32, τ.Κ.: 42 100 τρίκαλα

ΣύνέιρμοΣ αμΚέ ΚοινώνιΚηΣ αλληλέγγύηΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-14

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ αιγιαλέιαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ αιγιαλέιαΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «ΣτέγαΣη Και έπανένταξη» δημού αιγιαλέιαΣ

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 60.900,24 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικά ύπεύθυνη: Βασιλική ψυχράμη / ύπεύθυνη του πυλώνα της Στέγα-
σης: μαρία – μιράντα παλάσκα / ύπεύθυνη του πυλώνα έργασιακής έπανένταξης, διοικητική 
υποστήριξη: αμαλία Κούρτη / Κοινωνικοί λειτουργοί: αγγελική φιλιπποπούλου, αικατερίνη Στα-
θοπούλου, Σπυριδούλα μερισιώτη / ψυχολόγος: έυαγγελία ψιλούτσικου 

περιγραΦη ςχεδιόυ: η δράση σκοπεύει στην ανάπτυξη Σχεδίου που θα λαμβάνουν υπόψη τις 
εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων. οι ανάγκες αποτυπώνονται μέσω συστηματικών ερευ-
νών των δικαιούχων και αντιμετωπίζονται μέσω της εκπόνησης ολοκληρωμένων, εξατομικευμέ-
νων πλάνων. η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς ξενώνες σε 
αυτόνομες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης. 
η πρόσβαση σε σχήματα στήριξης μισθωμάτων, παράλληλα με την ολική ή μερική κάλυψη λογα-
ριασμών δέΚο ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές 
πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης. τα 
προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα, παρουσιάζουν το όφελος της επανένταξης για τους 
ωφελούμενους, αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα 
κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες. το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς ξε-
νώνες, κάνουν χρήση των υπηρεσιών ανοιχτών Κέντρων ημέρας αστέγων, έχουν καταγραφεί 
από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, ή τα Κέντρα Κοινωνικής πρόνοιας (άρθρο 9 του ν. 
4109/2013, φέΚ 16, τ. ά ) ως άστεγοι και δύνανται άμεσα να επανενταχθούν.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 21 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 11 (έντεκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών  
(4 άτομα)

ν. πλαστήρα 19, τ.Κ.: 25 100 αίγιο

έλληνιΚη δημοΚρAτια      

νομοΣ αχαιαΣ        

δημοΣ αιγιαλέιαΣ

τμημα ΚοινώνιΚηΣ προΣταΣιαΣ          

παιδέιαΣ & πολιτιΣμού     

39πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-15

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: προΣχολιΚη αγώγη – ΚοινώνιΚη προΣταΣια – πολιτι-
ΣμοΣ (π.α.Κ.π.πο) δημού ηγούμένιτΣαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: προΣχολιΚη αγώγη – ΚοινώνιΚη προΣταΣια – πολιτι-
Σμο (π.α.Κ.π.πο) δημού ηγούμένιτΣαΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγαση και έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 107.821,13 ευρώ

όμαδα εργόυ: αλεξάνδρα χρήστου - έπιστημονικά υπεύθυνη /μελανή Κυβράνογλου - υπεύ-
θυνη οικονομικής υποστήριξης / έυφροσύνη Στέρτσου - υπεύθυνη διοικητικής υποστήριξης / 
λάμπρος χουλιάρας – λογιστική υποστήριξη

περιγραΦη ςχεδιόυ: από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης έως και το δεκέμβριο 
του 2016 ωφελήθηκαν 26 άτομα ευρισκόμενα σε αστεγία ή απειλούμενα από αστεγία. Συγκε-
κριμένα τις υπηρεσίες του προγράμματος έλαβαν 6 οικογένειες και 4 μεμονωμένα άτομα εκ 
των οποίων τα δύο τοποθετήθηκαν σε ανάδοχους καθώς έτσι κρίθηκε απαραίτητο λόγω των 
ιδιαιτέρων προβλημάτων υγείας που παρουσίαζαν. ο αριθμός των ενταγμένων στο πρόγραμμα, 
αρχικά ήταν 9 ενήλικες και 7 ανήλικα μέλη οικογενειών , ενώ τον οκτώβριο του 2015 εντάχθη-
καν ακόμη 4 ενήλικες και 6 ανήλικα μέλη οικογενειών. οι αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν: 1.Όλοι οι 
ωφελούμενοι τοποθετήθηκαν με επιτυχία σε διαμερίσματα και οι οικίες δύο εξ αυτών επισκευά-
στηκαν 2. Σίτιση ως και εργασιακή επανένταξη 3. αγοράστηκαν οικιακές συσκευές, απαραίτητα 
έπιπλα και ρουχισμός 4. Καλύφθηκαν λογαριασμοί κοινής ωφέλειας 5. έπιτεύχθηκε η εργασιακή 
επανένταξη πλέον του 40% των ενηλίκων ωφελουμένων 6. ύπήρξε συστηματικότατη επικοινω-
νία των ωφελούμενων με όλα τα μέλη της ομάδας έργου, τα οποία τους παρείχαν ενδυνάμωση 
, ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα: οικονομικά, νομικά σε συνεργασία με 
νομικούς και την Κοινωνική ύπηρεσία του δήμου, ασφαλιστικά, Συνταξιοδότησης, διαχείριση 
σχέσεων μεταξύ των μελών των οικογενειών, αναζήτηση εργασίας & διεκπεραίωσης υποθέσε-
ων σε δημόσιες υπηρεσίες.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 26 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 09 (εννέα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: δύο (2)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 5 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: τεχνίτης επιπλοποιός (1 άτομο), ξενοδοχειακή υπάλλη-
λος (1 άτομο), υπάλληλος σε ψησταριά (1 άτομο), υπάλληλος σε αναψυκτήριο (1 άτομο), βρεφο-
νηπιοκόμος σε παιδικό σταθμό (1 άτομο)

αριθμός ωΦελόυμενων με εργόςημό: 1 άτομο (φροντίδα ηλικιωμένου)

έλευθερίας 7, τ.Κ.: 46 100 ηγουμενίτσα

έλληνιΚη δημοΚρAτια      

προΣχολιΚη αγώγη,ΚοινώνιΚη

προΣταΣια Και πολιτιΣμοΣ (π.α.Κ.π.πο)

δημού ηγούμένιτΣαΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-16

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: αΣτιΚη μη ΚέρδοΣΚοπιΚη έταιρέια ιαΣιΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: αΣτιΚη μη ΚέρδοΣΚοπιΚη έταιρέια ιαΣιΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: ολοΚληρώμένο Σχέδιο ΣτέγαΣηΣ Και έπανένταξηΣ 12 αΣτέγών Στο 
νομο έύΒοιαΣ απο την αμΚέ «ιαΣιΣ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 123.763,21 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. ιωάννης μπούχτης, έπιστημονικός ύπεύθυνος 2. μεταξία χιωτέλη, Κοινωνική 
λειτουργός 3. τασούλα χρυσαφίνη, οικονομική υπάλληλος 4. Καλλιόπη παντούλη, γραμματεία

περιγραΦη ςχεδιόυ: το πρόγραμμα αφορά: 1. Έως δεκέμβριο 2016: Στην στέγαση, κοινωνι-
κή φροντίδα, ομαδική και/ή εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και πληροφόρηση, 12 
ωφελουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών 
και κοινωνικών πόρων, για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και 
ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης, καθώς και στην εργασια-
κή επανένταξη της παραπάνω ομάδας στόχου, στον κοινωνικό ιστό μέσω της αξιοποίησης και 
εφαρμογής εργαλείων, μεθοδολογιών που παρήχθησαν στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλο-
ποίησε η αμΚέ «ιαΣιΣ» για ευάλωτα, άστεγα και άνεργα άτομα 2. 1ο τρίμηνο 2017: η αμΚέ 
ιαΣιΣ ως τελικός δικαιούχος και φορέας διαχείρισης του σχεδίου ανέλαβε να συνεχίσει την 
υλοποίηση του προγράμματος με νέο τίτλο «ολοκληρωμένο Σχέδιο Στέγασης και έπανένταξης 
42 ωφελουμένων στο νομό έυβοίας και στο δήμο Κερατσινίου αττικής από την αμΚέ «ιαΣιΣ»» 
με την χρηματοδότηση και την εποπτεία του έθνικού ινστιτούτου έργασίας και ανθρώπινου δυ-
ναμικού (έιέαδ). το σχέδιο αποτελεί συνέχεια του σχεδίου λ-16 του προγράμματος «Στέγαση 
& έπανένταξη» καθώς έγινε προσάρτηση των ωφελούμενων του σχεδίου με κωδικό α-25 , με 
τόπο υλοποίησης το δήμο Κερατσινίου μετά την αποχώρηση του φορέα διαχείρισης «παναγιά 
των Βλαχερνών».

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 17 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 07 (επτά)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 12 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 12 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ύπάλληλοι γραφείου (3 άτομα), ύπάλληλοι γενικών κα-
θηκόντων (2 άτομα), έργάτες (7 άτομα) 

διεύθυνση: αχαρνών 297, τ.Κ.: 104 46.  

τηλ.: 210.86.55.039 – fax: 210.86.55.039

web: www.iasismed.eu, e-mail: iasisgr@yahoo.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ  
12 ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ»

αμΚέ ιαΣιΣ

ταξιδι Στον ΚοΣμο τηΣ ψύχηΣ

αΣτιΚη μη ΚέρδοΣΚοπιΚη έταιρέια
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-18 

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δήμος Καρδίτσας

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δήμος Καρδίτσας

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγαση και έπανένταξη αστέγων δήμου Καρδίτσας»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 77.460,17 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικά ύπεύθυνη: αικατερίνη Καφαντάρη / ύπεύθυνη οικονομικής δι-
αχείρισης: Σωτηρία μπακαλάκου / Βοηθός υλοποίησης έργου: Βασιλική αγρογιάννη, γκόλφω 
γκαραγκούνη /Βοηθός οικονομικής διαχείρισης: έυαγγελία Κοντογεώργου, ναταλία τζέλλου / 
ύπεύθυνος παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου: Βασίλειος Βασίλογλου / έπιτροπή έσωτε-
ρικής αξιολόγησης: Κωνσταντίνος ψημμένος, έλένη αντωνίου, έλένη ντανοβασίλη / έξωτερι-
κοί Συνεργάτες: έλευθέριος μπαρμπάτσαλος, έλένη γιοβάνη, ιωάννης πούλιος (παπαβασιλεί-
ου έ. – μπαρμπάτσαλος έ. – τουρναβίτης π.ο.έ.)

περιγραΦη ςχεδιόυ: Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Στέγαση και έπανένταξη 
αστέγων δήμου Καρδίτσας” το 2016 ο δήμος μας: 1.πραγματοποίησε εργασίες επισκευής και 
συντήρησης τριών κατοικιών, δύο στην τ.Κ. μητρόπολης και μια στην πόλη της Καρδίτσας, για 
έξι συνολικά ωφελούμενους του προγράμματος 2. μίσθωσε τέσσερις συνολικά κατοικίες, δύο 
γκαρσονιέρες και δύο δυάρια, για τη στέγαση των υπολοίπων έξι ωφελουμένων 3.προμηθεύ-
τηκε έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για όλους τους ωφελούμενους, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους 4.χορήγησε μηνιαία σίτιση στους ωφελούμενους 5.από 01/07/2016 ξεκίνησαν εργασία σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τρεις ωφελούμενοι και από 22/08/2016 και τέταρτος 6.για 
έναν πέμπτο ωφελούμενο, ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας αγροτικής επιχείρησης με την 
εύρεση του κατάλληλου χώρου, στην τ.Κ. αγίου θεοδώρου, τη μέτρηση και αποτύπωσή του σε 
τοπογραφικό διάγραμμα και την έκδοση άδειας ποιμνιοστασίου. Έμεινε σε εκκρεμότητα για το 
2017, η αγορά προβάτων.  

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 12 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 4 (τέσσερα)

επιςΚευες ΚαΤόιΚιων: 3 (τρεις)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 5 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ύπάλληλος SUPER MARKET (1 άτομο), ύπάλληλος Κα-
φέτέριαΣ (1 άτομο), ύπάλληλοι Συνεργείων Καθαρισμού (2 άτομα)

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο

ειδός επιχειρηςης: κτηνοτροφική μονάδα

αρτεσιανού 1, τ.Κ.: 431 31

 δημοΣ ΚαρδιτΣαΣ
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3.<03A0><03C1><03BF><03BC><03B7><03B8><03B5><03CD><03C4><03B7><03BA><03B5>
4.<03A7><03BF><03C1><03AE><03B3><03B7><03C3><03B5>
5.<0391>�<03CC>
6.<0393><03B9><03B1>


ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-21

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ δύτιΚηΣ αχαΪαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Σώματέιο μη ΚέρδοΣΚοπιΚού χαραΚτηρα προληψηΣ 
Και προαγώγηΣ ύπηρέΣιών ύγέιαΣ «ιΚέλοΣ»

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «έύζέιν»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 104.237,37 ευρώ

όμαδα εργόυ: χαρίκλεια γουλιάμη – επιστημονικά υπεύθυνη (ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια) 
/ αθανασία – ασπασία γουλιάμη (νομικός) / Κωνσταντίνα Σκέντζου (κοινωνική λειτουργός) / 
λεμονιά νικολοπούλου (διοικητικός). έθελοντικά προσέφεραν τις σημαντικές υπηρεσίες τους 
και οι έυαγγελία Καρακαξά (ψυχολόγος), νικολίνα νικολοπούλου (διοικητικός), αλέξανδρος 
θεοδωρίδης (λογιστής)

περιγραΦη ςχεδιόυ: από το πρόγραμμα «Στέγαση και έπανένταξη» ωφελήθηκαν συνολικά 
δεκατρία άτομα (επτά ενήλικες και έξι ανήλικα). η επιλογή των αστέγων – ωφελουμένων βασί-
στηκε σε κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, εισοδηματική και περιουσιακή κα-
τάσταση, δυνατότητα εργασιακής ένταξης, κλπ. Κατόπιν ενεργειών επετεύχθη η στέγασή τους 
σε μισθωμένες κατοικίες, εξοπλισμένες επίσης από το πρόγραμμα με τις απαραίτητες οικιακές 
συσκευές, επίπλωση και ιματισμό. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της στέγασής τους, πραγματο-
ποιήθηκε σειρά ενεργειών με τελικό στόχο την επαγγελματική τους επανένταξη – αυτονόμηση: 
καταγραφή του ιστορικού κάθε ωφελουμένου (ανάγκες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες), προσδι-
ορισμός επαγγελματικού στόχου, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, βελτίωση προσόντων / 
δεξιοτήτων, mentoring, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληρο-
φόρηση για δικαιώματα, κοινωνική δικτύωση. ώς αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, τέσσερις 
ωφελούμενοι εντάχθηκαν εργασιακά σε ιδιωτικές τοπικές επιχειρήσεις.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 13 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 05 (πέντε)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα 

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ΣέρΒιτοροΣ (1 άτομο), ΒοηθοΣ μαγέιρα (1 άτομο), 
αποθηΚαριοΣ – έργατηΣ (1 άτομο), ύπαλληλοΣ ξένοδοχέιού (1 άτομο) 

Σώσου ταυρομενέως 50, τ.Κ.: 252 00 Κάτω αχαΐα 

έλληνιΚη δημοΚρατια

νομοΣ αχαΪαΣ

δημοΣ δύτιΚηΣ αχαΪαΣ

43πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: λ-22

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ έρύμανθού

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: Σώματέιο μη ΚέρδοΣΚοπιΚού χαραΚτηρα προληψηΣ 
Και προαγώγηΣ ύπηρέΣιών ύγέιαΣ «ιΚέλοΣ»

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Στέγαζώ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 66.810,52 ευρώ

όμαδα εργόυ: Κωνσταντίνος παλαιολόγος – επιστημονικά υπεύθυνος (οικονομολόγος) / χα-
ρίκλεια γουλιάμη (ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια) / αθανασία – ασπασία γουλιάμη (νομικός) 
/ Κωνσταντίνα Σκέντζου (κοινωνική λειτουργός) / λεμονιά νικολοπούλου (διοικητικός). έθε-
λοντικά προσέφεραν τις σημαντικές υπηρεσίες τους και οι έυαγγελία Καρακαξά (ψυχολόγος), 
νικολίνα νικολοπούλου (διοικητικός), αλέξανδρος θεοδωρίδης (λογιστής)

περιγραΦη ςχεδιόυ: από το πρόγραμμα «Στέγαση και έπανένταξη» ωφελήθηκαν συνολικά 
δεκατρία άτομα (πέντε ενήλικες και οχτώ ανήλικα). η επιλογή των αστέγων – ωφελουμένων βα-
σίστηκε σε κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση, ανεργία, εισοδηματική και περιουσιακή κα-
τάσταση, δυνατότητα εργασιακής ένταξης, κλπ. Κατόπιν ενεργειών επετεύχθη η στέγασή τους 
σε μισθωμένες κατοικίες, εξοπλισμένες επίσης από το πρόγραμμα με τις απαραίτητες οικιακές 
συσκευές, επίπλωση και ιματισμό. μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της στέγασής τους, πραγματο-
ποιήθηκε σειρά ενεργειών με τελικό στόχο την επαγγελματική τους επανένταξη – αυτονόμηση: 
καταγραφή του ιστορικού κάθε ωφελουμένου (ανάγκες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες), προσδι-
ορισμός επαγγελματικού στόχου, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης, βελτίωση προσόντων / 
δεξιοτήτων, mentoring, ατομική και ομαδική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πλη-
ροφόρηση για δικαιώματα, κοινωνική δικτύωση. ώς αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, τρεις 
ωφελούμενοι εντάχθηκαν εργασιακά σε ιδιωτικές τοπικές επιχειρήσεις και ένας δημιούργησε 
δική του επιχείρηση – ιχθυοπωλείο. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 13 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 03 (τρία)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 4 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 3 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: σερβιτόρα (1 άτομο), καθαρίστρια (2 άτομα)

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο

ειδός επιχειρηςης: ιχθυοπωλείο

χαλανδρίτσα τ.Κ.: 25 008

έλληνιΚη δημοΚρατια

νομοΣ αχαΪαΣ

δημοΣ έρύμανθού

44πέριέχομένα



ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

45πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ1

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ θέΣΣαλονιΚηΣ

επωνυμια Φόρεων διαχειριςης: αμΚέ αρΣιΣ Κ.ο.ύν. & μΚο PRAKSIS

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Κοινη δραΣη για τη ΣτέγαΣη Και την έπανένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 337.383,14 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. μαρία-Άννα Καλογεροπούλου, έπιστημονικά ύπεύθυνη 2. Βάια θεοδωρακο-
πούλου, αναπληρώτρια έπιστημονικά ύπεύθυνη 3. ανδρέας Καραδάκης, οικονομικά ύπεύθυνος 
4. δέσποινα πετρίδου, ύπεύθυνη διοικητικής διαχείρισης 5. ζήσω νίκου, αναπληρώτρια ύπεύ-
θυνη διοικητικής διαχείρισης 6. γεώργιος χατζής, ύπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης 7. αλε-
ξάνδρα παρτάλη, αναπληρώτρια ύπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης 8. παγώνα μιχαλοπούλου, 
γενική Συντονίστρια για την αρΣιΣ 9. μαρία Κανδυλιώτη, οικονομική διαχειρίστρια αρΣιΣ 10. 
Βασιλική γαΐδατζή, Κοινωνική λειτουργός αρΣιΣ 11. νικόλαος γαβαλάς, νόμιμος έκπρόσωπος 
αρΣιΣ 12. έυθυμία μανιατάκου, διοικητικός μΚο PRAKSIS 13. Βαλάντης Καραγιάννης, Συντο-
νιστής μΚο PRAKSIS 14. αλεξάνδρα έυαγγελοπούλου, έργασιακός Σύμβουλος μΚο PRAKSIS 
15. μαγδαληνή γκιουγκή, Κοινωνική λειτουργός μΚο PRAKSIS 16. δημήτριος Βαραδίνης, νομική 
υπηρεσία της PRAKSIS. έπιπλέον, στους ωφελούμενους παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες 
κατά περίπτωση, η νομική υπηρεσία της PRAKSIS και το ιατρείο – φαρμακείο του πολυιατρείου 
της PRAKSIS στη θεσσαλονίκη  

περιγραΦη ςχεδιόυ: η υλοποίηση του σχεδίου « Κοινή δράση για τη ΣτέγαΣη και έπανέ-
νταξη στο δήμο θεσσαλονίκης» με τελικό δικαιούχο το δήμο θεσσαλονίκης και φορείς δι-
αχείρισης την μ.Κ.ο. PRAKSIS και την μ.Κ.ο. αρΣιΣ ξεκίνησε τον φεβρουάριο του 2015 με την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. το πρώτο στάδιο ήταν η διαδικασία αναζήτησης των 
ωφελουμένων του προγράμματος. αρχικά πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κοινωνικών 
επιστημόνων των κοινωνικών δομών της θεσσαλονίκης για το προφίλ των εν δυνάμει ωφελού-
μενων του προγράμματος «Στέγαση και έπανένταξη» και τον ορισμό της αστεγίας με βάση την 
τυπολογία FEANTSA. ακολούθησε η αναζήτηση και η καταγραφή από τους κοινωνικούς επιστή-
μονες των παραπάνω δομών. τα άτομα που καταγράφηκαν παραπέμφθηκαν με κοινωνική έρευ-
να και αξιολογήθηκαν από τους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος. η τελική επιλογή 
των 40 εξυπηρετουμένων προέκυψε από τις κοινωνικές δομές του προγράμματος «Κοινωνικές 
δομές  αντιμετώπισης της φτώχειας στο δήμο θεσσαλονίκης» που λειτουργούν στο δήμο θεσ-
σαλονίκης.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 42 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 36 (τριανταέξι)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 26 άτομα 

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 26 άτομα 

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών, 
εργάτης σε εμπορία τροφίμων (1 άτομο), ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανι-
ών, Κατασκευαστής και εγκαταστάτης γύψινων διακοσμήσεων (1 άτομο), ανειδίκευτος εργά-
της μεταποιητικών βιομηχανιών (2 άτομα), ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών, 
ανειδίκευτος εργάτης ορυχείων, κατασκευών μεταποίησης και μεταφορών (1 άτομο), πωλη-
τής σε κατάστημα (3 άτομα), ανειδίκευτος εργάτης μεταποιητικών βιομηχανιών, διοικητικός  
(1 άτομο), διερμηνέας (3 άτομα), λαντζέρης (2 άτομα), οδοκαθαριστής (1 άτομο), Κλητήρας 
(1 άτομο), έπιστάτης (1 άτομο), Βοηθητικών οικοδομικών εργασιών (1 άτομο), ηλεκτρολόγος (1 
άτομο), ύπάλληλος ξενοδοχείου (3 άτομα), Σερβιτόρος (1 άτομο), διανομέας (1 άτομο), έργάτης 
(1 άτομο), έργάτης/τεχνίτης (1 άτομο)

μοναστηρίου 53-55, τ.Κ.: 546 27 

δημοΣ θέΣΣαλονιΚηΣ

δ/νΣη ΚοινώνιΚηΣ προΣταΣιαΣ

46πέριέχομένα

<039A>.<039F>.<03A5><039D>


ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ-2

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ Κέντρι-
ΚηΣ μαΚέδονιαΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: μΚο PRAKSIS

εΤαιρόι: μΚο PRAKSIS

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «Σύνδιαμορφώνούμέ το μέλλον»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 162.588,19 ευρώ

όμαδα εργόυ: Συλβάνα Καρασαββίδου: έπιστημονικά ύπεύθυνη / μαρία μωυσίδου: οικο-
νομικά ύπεύθυνη / αργύριος αλεξιάδης: έπιστημονικό προσωπικό / γεωργία χατζηχρήστου: 
Κοινωνική λειτουργός / γεωργία οικονομίδου: Κοινωνική λειτουργός / έυθυμία μανιατάκου: 
διοικητικός μΚο PRAKSIS / Βαλάντης Καραγιάννης: Συντονιστής μΚο PRAKSIS / αλεξάνδρα 
έυαγγελοπούλου: έργασιακός Σύμβουλος μΚο PRAKSIS, υποστήριξη στην κοινωνική υπηρε-
σία του Κ.Κ.π.Κ.μ. / μαγδαληνή γκιουγκή: Κοινωνική λειτουργός μΚο PRAKSIS, υποστήριξη 
στην κοινωνική υπηρεσία του Κ.Κ.π.Κ.μ. / δημήτριος Βαραδίνης: νομική υπηρεσία της PRAKSIS. 
έπιπλέον, στους ωφελούμενους παρείχαν υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά περίπτωση, η νομική 
υπηρεσία της PRAKSIS και το ιατρείο – φαρμακείο του πολυιατρείου της PRAKSIS στη θεσσαλο-
νίκη 

περιγραΦη ςχεδιόυ: οι άστεγοι αποτελούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, αφού 
η έλλειψη στέγης αποτελεί την πιο ακραία μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. το παρόν σχέδιο 
στόχευε στην ανακούφιση 30 ωφελούμενων - αστέγων. Στόχος του σχεδίου ήταν η ανακούφιση 
και η σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού. λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων, το παρόν πρό-
γραμμα παρείχε ασφαλή κατοικία σε οικογένειες και άτομα μέσα από την οικονομική ενίσχυση 
σε ενοίκιο, σίτιση, μετακίνησης, επισκευών υφιστάμενης κατοικίας, οικοσκευής και λογαρια-
σμών κοινής ωφέλειας. παράλληλα, οι ωφελούμενοι έλαβαν υποστηρικτικές υπηρεσίες τόσο 
από το υφιστάμενο δίκτυο των φορέων υλοποίησης, όσο και από δίκτυο που δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά για τις ανάγκες του προγράμματος. οι παροχές περιλάμβαναν ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, νομική συμβουλευτική, διασύνδεση με αρμόδιες υπηρε-
σίες, καθοδήγηση για επανένταξη στην αγορά εργασίας. η δυνατότητα για επαναφορά σε ικανή 
αυτόνομη διαβίωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος αναζητήθηκε κυρίως μέσα από 
την αξιοποίηση των μηχανισμών προώθησης στην απασχόληση.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 34 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 14 (δεκατέσσερα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 11 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 10 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: παιδοκόμος (2 άτομα) / έργατοτεχνίτης (1 άτομο) / θυ-
ρωρός-φύλακας, έργαζόμενος καταστημάτων σερβιρίσματος (1 άτομο) / θυρωρός-φύλακας (1 
άτομο) / Καθαρίστρια (3 άτομα) / έργάτης καθαριότητας (1 άτομο) / διανομέας αντικειμένων 
με δίκυκλο, ύπάλληλος ταξινόμησης αποθήκης, έργάτης σε επιχείρηση διασκέδασης και ψυχα-
γωγίας, πλύντης αυτοκινήτων (1 άτομο) 

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο 

ειδός επιχειρηςης: κτηνοτροφική μονάδα 

Κέντρο ΚοινώνιΚηΣ προνοιαΣ πέριφέρέιαΣ                                                  

ΚέντριΚηΣ μαΚέδονιαΣ

παπαρηγοπούλου 7, τ.Κ.: 54 630 θεσ/νίκη

47πέριέχομένα



ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ-3

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: «οιΚοΚοινώνια πρώτοΒούλια πολιτών για την ύπο-
Στηριξη τών έύπαθών ΚοινώνιΚών ομαδών» αστική μη Κερδοσκοπική έταιρεία 

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: «οιΚοΚοινώνια πρώτοΒούλια πολιτών για την ύπο-
Στηριξη τών έύπαθών ΚοινώνιΚών ομαδών» αστική μη Κερδοσκοπική έταιρεία 

εΤαιρόι: δήμος Καλαμαριάς, δήμος θέρμης, δήμος θερμαϊκού, δήμος δέλτα, σωματείο «έλ-
ληνικό παιδικό χωριό» στο φίλυρο, σωματείο «φιλόπτωχος αδελφότητα Κυριών θεσσαλονίκης» 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «οιΚοΣ Και Κοινώνια»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 215.979,88 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. έλένη γεώργαρου, επιστημονικά υπεύθυνη - νομικός 2. φωτεινή μουρτιάδου, 
κοινωνική λειτουργός 3. αικατερίνη Καρπέτη, οικονομολόγος

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο «οιΚοΣ & Κοινώνια» αποτέλεσε συνεκτικό πρόγραμμα δρά-
σης για την διαχείριση φαινομένων αστεγότητας στην ευρύτερη αστική θεσσαλονίκη με εταί-
ρους ως αποδέκτες της ωφέλειας του σχεδίου (κατοίκων – δημοτών) τεσσάρων περιαστικών 
δήμων της θεσσαλονίκης: Καλαμαριάς, θέρμης, θερμαϊκού και δέλτα και (ωφελουμένων) δύο 
κοινωνικών οργανώσεων-σωματείων της θεσσαλονίκης, του έλληνικού παιδικού χωριού φιλύ-
ρου και της φιλοπτώχου αδελφότητας Κυριών θεσσαλονίκης.το Σχέδιο περιλάμβανε και υλο-
ποίησε 2 δράσεις: δραΣη 1 «έπιΣτροφη»: παροχή υπηρεσιών στέγασης για 40 άτομα (ενήλι-
κες και ανήλικοι) και εργασιακής αποκατάστασης για 10 άτομα, με στόχο την επιστροφή ατόμων 
ή και οικογενειών πού έχουν περιέλθει σε κατάσταση αστεγότητας και ανεργίας σε κατάσταση 
οικονομικής ανεξαρτησίας, οργανικής κατοίκησης και κοινωνικής επαναχειραφέτησης. δραΣη 
2. «έξοδοΣ»: παροχή υπηρεσιών στέγασης σε 2 νέες άνω των 18 ετών και εργασιακής αποκα-
τάστασης σε 1 από αυτές, οι οποίες διαβιούσαν σε Κέντρα παιδικής προστασίας, για την έξοδό 
τους από το καθεστώς ή τη νοοτροπία της κλειστής ιδρυματικής προστασίας στην αυτόνομη 
διαβίωση σε συνθήκες οργανικής κατοίκησης στην κοινότητα, οικονομικής ανεξαρτησίας, και 
κοινωνικής χειραφέτησης.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 42 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 18 (δεκαοκτώ)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 11 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 10 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: υπάλληλος σε ινστιτούτο αισθητικής - περιποίηση νυ-
χιών (1 άτομο) / υπάλληλος καταστήματος ψιλικών (1 άτομο) / υπάλληλος γραφείου τελετών           
(1 άτομο) / εργάτης σε εταιρεία καθαριότητας–οδοκαθαριστής (1 άτομο) / εργάτης σε εταιρεία 
καθαριότητας, αποκομιδή απορριμμάτων σε αυτοκίνητο (1 άτομο) / αποθηκάριος (1 άτομο) / 
υπάλληλος ΚοιΣπέ ψυχιατρείου θεσσαλονίκης (εργασία στο εστιατόριο) (1 άτομο) / υπάλλη-
λος - τεχνικός ψυκτικός / υπάλληλος γενικών καθηκόντων (1 άτομο) / εργάτρια-καθαρίστρια / 
υπάλληλος σε παιδικό σταθμό (1 άτομο) / υπάλληλος σε εταιρεία εστίασης (1 άτομο)

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο 

ειδός επιχειρηςης: ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της συμβουλευτικής

 «οιΚοΚοινώνια» πρώτοΒούλια πολιτών  

για την ύποΣτηριξη τών έύπαθών  

ΚοινώνιΚών ομαδών

αΣτιΚη μη ΚέρδοΣΚοπιΚη έταιρέια

έρμού 15, τ.Κ. 546 24 θεσσαλονίκη 
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ-4

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ νέαποληΣ - ΣύΚέών

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ νέαποληΣ - ΣύΚέών

εΤαιρόι: αρΣιΣ ΚοινώνιΚη οργανώΣη ύποΣτηριξηΣ νέών

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «οιΚο-δομηΣη ζώηΣ»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 144.288,07 ευρώ

όμαδα εργόυ: έπιστημονικά ύπεύθυνη: μάρω Βασσάρα / Κοινωνικοί λειτουργοί: Βασιλική Κα-
ρακώστα, νικόλαος τσιουβάς, Σοφία Κραλίδου / οικονομική διαχείριση προγράμματος: γιάν-
νης πολυχρονιάδης / ψυχολόγος-Σύμβουλος απασχόλησης: νανά μιχαλοπούλου / Σύμβουλος 
απασχόλησης: γεωργία μιμίκου

περιγραΦη ςχεδιόυ: το σχέδιο ‘οιΚο-δομηΣη ζώηΣ’ αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της έλλειψης στέγης στο δήμο νεάπολης - Συκεών με την παράλληλη κοινωνική 
φροντίδα και συμβουλευτική στήριξη για την εργασιακή επανένταξη των ατόμων προκειμένου 
να επιτευχθεί η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. απευθύνεται σε άτομα που είναι άστεγα 
ή ζουν σε επισφαλή κατάσταση κατοικίας (φιλοξενούνται σε ξενώνες ή σε προσωρινές κατοικί-
ες, βρίσκονται σε καθεστώς έξωσης κτλ) και έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
για την ένταξη τους κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση μετά από δημόσιες 
προσκλήσεις. οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στην ολόπλευρη στήριξη των 
ωφελούμενων του Σχεδίου και στην επίλυση τόσο του προβλήματος της στέγασής τους και 
των άμεσων αναγκών διαβίωσης, όσο και στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και κοινωνι-
κή επανένταξη. για όλους τους ωφελούμενους συντάχθηκαν ατομικά πλάνα ένταξης με σκοπό 
την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών τους προβλημάτων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
διαχείριση υφιστάμενων χρεών, αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων κα) μέσα από όλες 
τις αρμόδιες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βασικός στόχος του 
προγράμματος ήταν και η εργασιακή επανένταξη των επωφελούμενων μέσα από τη συστη-
ματική τους συμβουλευτική στην απασχόληση ( ενημέρωση, εμψύχωση, ενίσχυση δεξιοτήτων, 
προώθηση στην αγορά εργασίας ), την ένταξης τους σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας. η προοπτική επαγγελματικής επανένταξης συμφωνήθηκε εξ’ αρχής με τους ωφε-
λούμενους ώστε να αποτελεί βασικό στοιχείο των παρεμβάσεων και να δημιουργεί τις προϋ-
ποθέσεις για την μακροπρόθεσμη επανένταξη και πλήρη ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό των 
ατόμων που θα επωφεληθούν από το Σχέδιο οιΚο-δομηΣη ζώηΣ. Στο σχέδιο εντάχθηκαν 20 
ωφελούμενοι οι οποίοι είχαν τα προφίλ αστεγίας σύμφωνα με την προτεινόμενη έυρωπαϊκή 
τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία ETHOS, η οποία ανα-
πτύχθηκε από την έυρωπαϊκή ομοσπονδία των οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους, 
FEANTSA. από το σύνολο των ωφελουμένων 6 άτομα συμμετείχαν σε προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 20 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 15 (δεκαπέντε)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 6 άτομα

έιδικότητες στη μισθωτή εργασία: έργάτρια – γαζώτρια ειδών ένδυσης (1 άτομο), τεχνίτης 
μπουγάτσας (1 άτομο), φύλακας (1 άτομο), Βοηθητικό προσωπικό (1 άτομο), Καθαρίστρια  
(1 άτομο), έργάτης (1 άτομο)

λεχόβου 4, τ.Κ.: 566 26 θεσ/νίκη

έλληνιΚη δημοΚρατια

δημοΣ νέαποληΣ – ΣύΚέών
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ5

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: αρΣιΣ Κ.ο.ύ.ν.

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: αρΣιΣ Κ.ο.ύ.ν.

ΤιΤλός ςχεδιόυ: «γέιτονια-δραΣέιΣ για τη ΣτέγαΣη Και την ένταξη»

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 184.204,99 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. παγώνα μιχαλοπούλου, έπιστημονικά ύπεύθυνη 2. μαρία Κανδυλιώτη, οικο-
νομική διαχειρίστρια 3. Σοφία Κραλίδου, Κοινωνική λειτουργός 4. νικόλαος γαβαλάς, νόμιμος 
έκπρόσωπος

περιγραΦη ςχεδιόυ: η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε τον φεβρουάριο του 2015 με την υπο-
γραφή της προγραμματικής σύμβασης. Σε πρώτο στάδιο ξεκίνησε η διαδικασία αναζήτησης των 
ωφελουμένων του προγράμματος. αρχικά πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των κοινωνικών 
επιστημόνων των κοινωνικών δομών της θεσσαλονίκης καθώς επίσης των κοινωνικών υπηρεσι-
ών των δήμων παύλου μελά, αμπελοκήπων – μενεμένης, Κορδελιού – έυόσμου, για το προφίλ 
των εν δυνάμει ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και έπανένταξη» και τον ορισμό της 
αστεγίας με βάση την τυπολογία της FEANTSA. τα άτομα που καταγράφηκαν, παραπέμφθηκαν 
με κοινωνική έρευνα στους κοινωνικούς επιστήμονες του προγράμματος. Στη συνέχεια διενερ-
γήθηκαν συνεντεύξεις με τα παραπάνω άτομα κατά τη διάρκεια των οποίων έγινε μία εκτίμηση 
των συνθηκών διαβίωσης τους, της δυνατότητας να συλλέξουν τα απαιτούμενα έγγραφα, της 
διάθεσης τους για αλλαγή, της κινητοποίησης τους για εργασία. η τελική επιλογή προέκυψε από 
την αξιολόγηση των προαναφερθέντων.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 18 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 12 (δώδεκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 8 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 7 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: 1 άτομο ως τραπεζοκόμος, 1 άτομο ως ύπάλληλος, συ-
ντηρητής κτιρίων σε ξενοδοχείο, 1 άτομο ως ύπάλληλος σε κέντρο αισθητικής, 1 άτομο ως Κα-
θαρίστρια, 1 άτομο ως Κοινωνική λειτουργός, 1 άτομο ως ηλεκτρολόγος, 1 άτομο σε παιδικό 
Σταθμό

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο 

ειδός επιχειρηςης: περίπτερο

λέοντος Σοφού 26, τ.Κ.: 546 25 θεσ/νίκη

αρΣιΣ Κ.ο.ύ.ν.
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ-6

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ ΚιλΚιΣ

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ ΚιλΚιΣ

ΤιΤλός ςχεδιόυ: ΣτέγαΣη Και έπανένταξη

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 94.766,03 ευρώ

όμαδα εργόυ: 1. Στυλιανή ξάκη, έπιστημονικά ύπεύθυνη 2. έλευθερία Σπανού, διαχείριση 3. 
έλισάβετ φρεγγίδου, ψυχολόγος 4. αγάπη ραπτοπούλου, Κοινωνική λειτουργός 5. αντωνία πα-
παδοπούλου, Κοινωνική λειτουργός 6. χρήστος Καραφουλίδης, διαχείριση

περιγραΦη ςχεδιόυ: το Σχέδιο “ΣτέγαΣη Και έπανένταξη” του δήμου Κιλκίς, αφορούσε 
στην υποστήριξη 9 οικογενειών - 27 ατόμων στο δήμο Κιλκίς (μεμονωμένων ατόμων ή μελών 
οικογενειών), που είχαν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Κιλκίς και αντιμε-
τώπιζαν προβλήματα σταθερής και ασφαλούς στέγασης και διαβίωσης. Στόχος ήταν, όχι η πρό-
σκαιρη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλά η ενίσχυση των ωφελούμενων με αλλη-
λοσυμπληρούμενες ενέργειες. για σχεδόν όλους τους ωφελούμενους υλοποιήθηκαν: ένέργειες 
στέγασης των ωφελούμενων/ ένέργειες κοινωνικής φροντίδας των ωφελούμενων/ ένέργειες 
οµαδικής και/ή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των ωφε-
λούμενων/ ένέργειες επανένταξης στον κοινωνικό ιστό µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασι-
ακής επανένταξης.

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 27 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 10 (δέκα)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 6 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 6 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: ώφελούμενος 1: λοιποι ύπαλληλοι / ώφελούμενος 
2: αποθηΚαριοΣ / ώφελούμενος 3: ύπαλληλοι γρ. / ώφελούμενος 4: λαντζέριΣΣα / ώφε-
λούμενος 5: ΚαθαριΣτέΣ έΣτιατοριών / ώφελούμενος 6: ΣέρΒιτορα-τραπέζοΚομα

γ. Καπέτα 17, τ.Κ.: 61 100 Κιλκίς

έλληνιΚη δημοΚρατια

δημοΣ ΚιλΚιΣ
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ΚωδιΚός ςχεδιόυ: θ-7

επωνυμια ΤελιΚόυ διΚαιόυχόυ: δημοΣ Σέρρών

επωνυμια Φόρεα διαχειριςης: δημοΣ Σέρρών 

ΤιΤλός ςχεδιόυ: “προγραμμα ΣτέγαΣηΣ Και έπανένταξηΣ αΣτέγών Στο δημο Σέρρών”

ΚόςΤός ςχεδιόυ: 50.483,35 ευρώ

όμαδα εργόυ: δήμητρα μυλωνά, έπιστημονικά ύπεύθυνη, με αναπληρωτή τον κ. Βασίλειο 
μαλαματάκη / χρυσαφίνα Βαφειάδου, Κοινωνική λειτουργός / Σεραφείμ Σύρογλου, λογιστική 
διαχείριση, διοικητική μέριμνα / αικατερίνη δούρα, γραμματειακή υποστήριξη / γεώργιος μυ-
γδάλης, διαχείριση του συνολικού Σχεδίου / έιρήνη Βασιλοπούλου, με αναπληρώτρια την κα 
αθηνά Κοκκινίδου, επαφή με το έθνικό ινστιτούτο έργασίας και ανθρώπινου δυναμικού, αναφο-
ρές προόδου και εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

περιγραΦη ςχεδιόυ: Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της έλλειψης στέγης σημαντικού αριθμού δημοτών που ευρέθησαν σε αυτή την κατάσταση 
λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ή άλλων έκτακτων αναγκών. έιδικότεροι στόχοι 
του Σχεδίου αποτελούν α) η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της πα-
ροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας και β) η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό 
μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης. Σκοπός του Σχεδίου είναι η ένταξη 
στο πρόγραμμα κατ› ελάχιστον 12 ατόμων που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι ή έχουν επισφαλή 
πρόσβαση σε επαρκή κατοικία για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών. από το σύνολο των 
ατόμων, ποσοστό 40% ανά εγκεκριμένο Σχέδιο τουλάχιστον, πρέπει να συμμετέχει και στους 
δύο πυλώνες ενεργειών (Στέγαση και έργασιακή έπανένταξη), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην πρόσκληση ύποβολής προτάσεων. 

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων: 12 άτομα

ενόιΚιαζόμενα διαμεριςμαΤα: 07 (επτά)

ςυνόλιΚός αριθμός ωΦελόυμενων πόυ ενΤαχθηΚε ςε εργαςια: 5 άτομα

αριθμός ωΦελόυμενων ςε μιςθωΤη εργαςια: 4 άτομα

ειδιΚόΤηΤες ςΤη μιςθωΤη εργαςια: πωλητής σε κατάστημα-σούπερ μάρκετ (3 άτομα) / αρ-
τοπώλης σε είδη αρτοποιίας (1 άτομο)

αριθμός ωΦελόυμενων ςε δημιόυργια επιχειρηςης: 1 άτομο 

ειδός επιχειρηςης: λειτουργία κυλικείου σε δημοτικό σχολείο

Κ. Καραμανλή 1, τ.Κ.: 62 100

δημοΣ Σέρρών
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«ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ»

Διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ 
(κωδ. 2015-1-ELO-KA102-013290)
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ΣύνταΚτιΚη ομαδα 

•	 αργύρης αλεξιάδης - Κέντρο Κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Κεντρικής μακεδονίας 

•	 μαρία αναγνωστοπούλου - προσχολική αγωγή, Κοινωνική προστασία και πολιτισμός 

 (παΚππο) δήμου ηγουμενίτσας

•	 γιάννης ανδριώτης - αμΚέ Equal Society

•	 γεώργιος Βέλλης - δήμος φυλής

•	 έλένη γεώργαρου - αμΚέ οικοκοινωνία

•	 θανάσης γιάμας -MOVEU (διακρατικός εταίρος)

•	 αθανάσιος γρατσάνης - αμΚέ ΣύνέιρμοΣ

•	 Όλγα δανϊηλίδου - αμΚέ έ.π.έ.Κ.α (δικαιούχος: δήμος Καλαμάτας)

•	 ηρακλής δρακάκης - δημοτικός οργανισμός Κοινωνικής πολιτικής & παιδείας 

 (δοΚοιππ) δήμου χανίων

•	 Κωνσταντίνος δρακάκης - μΚο Ένωση Καταναλωτών περιφέρειας Κρήτης 

•	 αλεξάνδρα έυαγγελοπούλου - μΚο PRAKSIS

•	 Κατερίνα ζαχαριάδου - δήμος Βύρωνα

•	 μαρία Κανδυλιώτη - αμΚέ αρΣιΣ

•	 Άννα Κουναλάκη - αμΚέ έδρα

•	 αμαλία Κούρτη - δήμος αιγιαλείας

•	 Σταύρος Κυρανάκης - δήμος ν. ιωνίας

•	 έλένη λαμπριτζή - έ.ι.έ.α.δ.

•	 μαριέττα λεοντάρη - δήμος Σπάτων 

•	 παγώνα μιχαλοπούλου - αμΚέ αρΣιΣ

•	 Κωνσταντίνα μπασκόζου - έ.ι.έ.α.δ.

•	 γιάννης μπούχτης - αμΚέ ιαΣιΣ

•	 δήμητρα μυλωνά - δήμος Σερρών

•	 έλένη νασέλου - ένοριακό φιλόπτωχο ταμείο αγ. αΣώματών θησείου

•	 λεμονιά νικολοπούλου - μΚο ιΚέλοΣ

•	 Στυλιανή ξάκη - δήμος Κιλκίς

•	 φανούρης οικονομάκης - δήμος ηρακλείου Κρήτης

•	 Βασιλική-μαρία παπανδριανού - γ.γ. προνοιαΣ 

•	 λάζαρος πετρομελίδης - δήμος αθηναίων

•	 γιώργος πλανήτερος - γ.γ. προνοιαΣ

•	 μανώλης πουλιανάκης - μΚο Ένωση Καταναλωτών περιφέρειας Κρήτης

•	 νεφέλη ρουμελιώτη - μΚο PRAKSIS

•	 Στέφανος Σαλεβουράκης - γιατροί του Κόσμου - έλληνική αντιπροσωπεία

•	 θεμιστοκλής Σάρδης - ιερός ναός παναγίας των Βλαχερνών Κερατσινίου

•	 Σεραφείμ Σύρογλου - δήμος Σερρών

•	 ναταλία τζέλλου - δήμος Καρδίτσας

•	 έλένη τούντα - δήμος Σπάτων

•	 τριανταφυλλιά τριανταφυλλίδου - δήμος Βόλου

•	 ηλίας φρεμεντίτης - αμΚέ Equal Society

•	 Κορίνα φτακλάκη - δήμος ρόδου

•	 νατάσσα χαλκιαδάκη - MOVEU (διακρατικός εταίρος)

•	 ιωάννα χαμακιώτη - περιφέρεια δυτικής έλλάδας

•	 Κυριακούλα χρυσολωρά - δήμος Κερατσινίου
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έπ’ αφορμής του προγράμματος «Στέγαση και έπανένταξη», του οποίου η υλοποίηση ανατέθηκε1 

στο έθνικό ινστιτούτο έργασίας και ανθρώπινου δυναμικού- έ.ι.έ.α.δ., σχεδιάστηκε επίσκεψη 
μελέτης σχετικά με δράσεις υποστήριξης των αστέγων στην Βαρκελώνη, της περιφέρειας της Κα-
ταλονίας στην ισπανία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +. 

Στόχος ήταν, η γνωριμία και η μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα κοινωνικής οικονομίας και 
κοινωνικής πολιτικής στην έλλάδα, αλλά και η πρόθεση να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, 
ανάμεσα στους κοινωνικούς δρώντες, στη χώρα μας.

το έ.ι.έ.α.δ. σε συνεργασία με τον διακρατικό του εταίρο MOVEU2 συντόνισε και υλοποίησε την 
εν λόγω επίσκεψη-μελέτη σε δύο ροές των 20 ατόμων η κάθε μία, όπου η πρώτη έλαβε χώρα τον 
απρίλιο του 2016 και η δεύτερη τον μάιο του 2016. ώς προς τα χαρακτηριστικά των δύο επισκέψεων, 
συνοπτικά αναφέρουμε ότι:

	περιελάμβανε επισκέψεις σε κεντρική υπηρεσία του δήμου Βαρκελώνης και σε ποικίλους φορείς 
της αλληλέγγυας οικονομίας (10 συνολικά), όπου συζητήθηκε η ιστορία τους, το έργο και ο τομέας 
δράσης τους. έπίσης, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια (workshops) μεταξύ των συμμετεχόντων, 
καθώς και στοχευμένα σεμινάρια από τον διακρατικό εταίρο MOVEAU. τέλος, έγιναν επισκέψεις 
και ξεναγήσεις σε ιστορικές τοποθεσίες και ιδρύματα, της ευρύτερης περιοχής της Βαρκελώνης 
και της περιφέρειας της Καταλονίας, ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος κατάρτισης. 

	Στην πρώτη ροή δόθηκε έμφαση σε δράσεις κοινωνικής οικονομίας αναφορικά με άστεγους, 
μετανάστες-πρόσφυγες και μακροχρόνια άνεργους, ενώ στην δεύτερη ροή έμφαση δόθηκε σε 
δράσεις και μεθοδολογίες αντιμετώπισης του φαινομένου της έλλειψης στέγης από την πόλη της 
Βαρκελώνης.

	οι συμμετέχοντες και στις δύο αποστολές ήταν στελέχη, από όλη την έλλάδα, της δημόσιας 
διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης (οτα), μη Κυβερνητικών οργανώσεων (μΚο) και δομών 
της έκκλησίας, ενώ συμμετείχαν 2 στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας του έ.ι.έ.α.δ. και 2 στελέχη 
της γενικής γραμματείας Κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο κείμενο που ακολουθεί θα παρουσιαστούν, εν συντομία, κάποιες ιδιαίτερες πτυχές αναφορικά 
με το σύγχρονο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της ισπανίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της 
Βαρκελώνης, καθώς επίσης χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας οικονομίας της Βαρκελώνης (και 
εν μέρει της Καταλονίας), όπως αναδείχτηκαν, είτε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων και των 
επισκέψεων είτε από ποικίλες βιβλιογραφικές αναφορές, στις οποίες ανέτρεξαν οι συμμετέχοντες 
κατά την προετοιμασία του ταξιδιού. έπίσης, θα γίνει μια προσπάθεια παρουσίασης, συνοπτικής 
λόγω περιορισμένου χώρου, της ταυτότητας των φορέων που φιλοξένησαν όλη την διοργάνωση. 
τέλος, θα καταγραφούν οι εμπειρικές παρατηρήσεις των συμμετεχόντων ως προς τη διάρθρωση 
της αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής πολιτικής κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ως 
συνέχεια και των μακρών συζητήσεων με τους υπεύθυνους των φορέων εκεί.

1 ν.4052/2012 και ύπουργική απόφαση ∆ 28οικ.27671/2096/8-8-2014 « Έγκριση σκοπιµότητας για δέσµευση –ανάληψη 
πιστώσεων από τον Καέ2762 του φ33-220».

2 η MOVEU Professional Services SL (http://www.moveu.es/) είναι ιδιωτικός οργανισμός με έδρα την Βαρκελώνη της 
ισπανίας, με κύριο στόχο τη συμμετοχή σε δράσεις και πολιτικές με σημαντικό αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. από το 
2009, η MOVEU δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στην οργάνωση και την υλοποίηση ευρωπαϊκών σχεδίων κινητικότητας.

έιΣαγώγη
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η ιστορία της Καταλονίας3 ξεκινά τον 10ο αιώνα μ.χ. με τις κομητείες της βόρειας και κεντρικής 
Καταλονίας να ανεξαρτητοποιούνται από το φραγκικό Βασίλειο, όπου με επικεφαλής την κομητεία 
της Βαρκελώνης γίνονται μεγάλη δύναμη της ευρύτερης λεκάνης της μεσογείου. η μετέπειτα ένωση 
του οίκου της Βαρκελώνης με το Στέμμα της αραγονίας το 1137 έφερε εις πέρας την κατάκτηση 
της περιοχής της Βαλένθια, των Βαλεαρίδων, της Σαρδηνίας, της Σικελίας και την εγκαθίδρυση 
του δουκάτου των αθηνών και της νεοπάτριας, διεθνοποιώντας τη γλώσσα τους και κερδίζοντας 
ηγεμονική θέση στο εμπόριο, παράλληλα με την άνθιση των καταλανικών γραμμάτων. ώστόσο η 
εξαφάνιση του καταλανικού οίκου της Βαρκελώνης (1410), ο Καταλανικός έμφύλιος (1462-1472) 
και η συγκρότηση της ισπανικής μοναρχίας, με βάση το οικονομικά ανθηρότερο Βασίλειο της 
Καστίλης, έφεραν την παρακμή και τον παραγκωνισμό της περιοχής. η πολεμική που εξαπέλυσαν 
οι ολοένα και πιο συγκεντρωτικοί ισπανοί μονάρχες εναντίον των καταλανικών νόμων και γλώσσας 
προκάλεσε τον πόλεμο των θεριστών (1640-1652), κατά το τέλος του οποίου αποδόθηκε η Βόρεια 
Καταλονία στη γαλλία4.

παρόλα αυτά, σταθμός στην πρώτη άνοδο του πολιτικού καταλανισμού5 θεωρείται η ισπανική 
ήττα στον ισπανοαμερικανικό πόλεμο του 1898. το πρώτο σχέδιο αυτονομίας της Καταλονίας, 
η Ένωση των έπαρχιών της Καταλονίας (Mancomunitat de Catalunya) του 1914, υπήρξε θύμα 
της δικτατορίας του μιγέλ πρίμο δε ριβέρα μεταξύ 1923 και 1930. η έλευση της Β΄ ισπανικής 
δημοκρατίας έδωσε χώρο έκφρασης στον καταλανισμό, επιτρέποντας την επανασύσταση της 
ζενεραλιτάτ της Καταλονίας το 1931 και της ψήφισης του Καθεστώτος αυτονομίας της νούρια το 
επόμενο έτος. Σε ότι αφορά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 18ης ιουλίου 1936, ενάντια στη δεύτερη 
Κοινοβουλευτική δημοκρατία, που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο (1936-1939), καθώς και η επί 
δεκαετίες διακυβέρνηση της χώρας από τον δικτάτορα φράνκο (απρίλιος του 1939 - νοέμβριος 
του 1975) έπαιξαν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κάθε εκάστης περιφερειακής 
κουλτούρας. οι ιστορικές μελέτες μαρτυρούν ότι η περιφέρεια της Καταλονίας είναι από αυτές που 
πρωτοστατούν στην αντίσταση εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος με επακόλουθο οι πολίτες 
της να υπόκεινται σε πολιτικές διώξεις ποικίλων μορφών αλλά και διώξεις εναντίον της γλώσσας 
και της πολιτισμικής ταυτότητας τους.

3 γράφεται επίσης ως Καταλωνία ενώ στα καταλανικά ως Catalunya, στα οξιτανικά Catalonha και στα ισπανικά ως Cataluna. 

4 για παράδειγμα η πόλη του Perpignan στα πυρηναία, που ανήκει διοικητικά στην γαλλία αλλά τα Καταλανικά παραμένουν 
ως εξίσου ομιλούσα γλώσσα για μεγάλο μέρος των κατοίκων της.

5 ο καταλανικός εθνικισμός, γνωστός και ως «καταλανισμός» (catalanisme), ξεκίνησε την πορεία διεκδίκησης, αρχικά, της 
πολιτικής αυτονομίας. Βασιζόταν στον ξεκάθαρα διακριτό χαρακτήρα της Καταλονίας ως ιστορικής εθνότητας τουλάχιστον 
μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα στο πλαίσιο ενός, εκ των πραγμάτων, πολυεθνικού ισπανικού Βασιλείου.

ιδιαιτέρέΣ πτύχέΣ αναφοριΚα μέ το Σύγχρονο 
ιΣτοριΚο Και θέΣμιΚο πλαιΣιο τηΣ ιΣπανιαΣ Και 
τηΣ πολιτιΣμιΚηΣ ΚληρονομιαΣ τηΣ ΒαρΚέλώνηΣ
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ταυτόχρονα, η Καταλονία αλλά και η Βαρκελώνη διατηρούσαν ιστορικά δομική διασύνδεση με 
τις αποικίες6 (ακόμη και μετά την κατάρρευση της αποικιοκρατικής ισχύος της ισπανίας), ισχυρή 
βιομηχανική παραγωγή7, ανάπτυξη των επιστημών και των τεχνών8, ενώ επέδειξαν αξιοσημείωτα 
επιτεύγματα στη δημιουργία σοβαρών υποδομών (π.χ. νοσοκομεία9, ρυμοτομικό σχέδιο10, κ.λπ.).

η μετάβαση σε δημοκρατικό καθεστώς στην ισπανία (το 1975) ταύτισε χρονικά την «πορεία 
εκδημοκρατισμού της χώρας με την ύστερη ανάπτυξη κράτους πρόνοιας»11 . παρότι το ισπανικό 
Σύνταγμα του 1978 δεν αναφέρεται ρητά στην έννοια της «ομοσπονδίας», με την ψήφισή του 
αναγνωρίζεται ότι εκτός από το νομοθετικό και εκτελεστικό μονοπώλιο της κεντρικής εξουσίας, 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες (με κυριότερες την κοινωνική πρόνοια, τη στέγαση, τις υποδομές και 
τη δημόσια υγεία) είναι δυνατόν να ασκηθούν αυτόνομα από τις περιφερειακές διοικήσεις, ενώ 
η κοινωνική ασφάλεια και οι πολιτικές κατάρτισης-απασχόλησης είναι δυνατό να ασκηθούν σε 
συνεργασία με τις διοικήσεις των περιφερειών. η διαδικασία μεταφοράς τέτοιων αρμοδιοτήτων 
γίνεται για ορισμένες «ιστορικές» περιφέρειες (χώρα Βάσκων, γαλικία, Καταλονία) μέσω της 
«ταχείας οδού» (ή των διευρυμένων αρμοδιοτήτων), ενώ για άλλες μέσω της «αργής οδού» (ή των 
οριοθετημένων αρμοδιοτήτων).

6 οι Καταλανοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν μαύρους σκλάβους εργάτες στις φυτείες τους στις αποικίες, ακόμη και μετά 
την απαγόρευση της δουλείας, με αποτέλεσμα τη μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου που επαναεπένδυσαν σε βιομηχανική 
παραγωγή στην πατρίδα τους. για παράδειγμα, για τον Antonio Lopez (τραπεζίτης, βιομήχανος και φιλάνθρωπος) 
υπάρχουν αρχεία που επιβεβαιώνουν μια τέτοια πρακτική ενώ για τους Joan Guel (χορηγός του Gaudi) και Jamie Torres 
(της παγκοσμίως γνωστής οινοποιίας) δεν υπάρχουν τέτοιες αρχειακές μαρτυρίες αν και επίσης είχαν δράσει στην Κούβα. 
Όπως και να έχει η νυν δήμαρχος Βαρκελώνης, κα Ada Colau, σε μία προσπάθεια ορθής ανάγνωσης του παρελθόντος, 
ενισχύει τη χάραξη περιπατητικών ξεναγήσεων με ιστορικό στην σκλαβιά, εντός του δήμου Βαρκελώνης.

7 η Καταλονία είναι πρώτη στην βιομηχανική παραγωγή, ακολουθούμενη από τη χώρα των Βάσκων και την περιφέρεια της 
Καστίγης.

8 για παράδειγμα, ο ζωγράφος Salvador Dali και ο αρχιτέκτονας Antoni Gaudi, είναι παγκοσμίως γνωστοί Καταλανοί, ενώ η 
Sagrada Familia (έργο του Gaudi) τελεί υπό την προστασία της Unesco, ως μνημείο παγκόσμιας Κληρονομιάς.

9 για παράδειγμα, το νοσοκομείο “Hospital de Santa Creu i de Sant Pau”, που ιδρύθηκε τον μεσαίωνα (1.401μ.χ), ως 
συνένωση 6 παλαιότερων κλινικών-ιατρείων, για να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες, της τότε πόλης, σε περίθαλψη και 
θεραπεία. το δεύτερο μέρος του ονόματός του το οφείλει στον τραπεζίτη Pau Gil, ο οποίος χρηματοδότησε την επέκταση 
των κτιρίων και δημιουργήθηκε εν πολλοίς το συγκρότημα που γνωρίζουμε σήμερα και είναι γνωστότερο ως “Hospital 
de Sant Pau”. λειτούργησε ως νοσοκομείο έως το 2009, οπότε και ανακαινίστηκε για χρήση ως μουσείο, βιβλιοθήκη και 
σχολή Καλών τεχνών, και άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 2014. Έχει, επίσης, χαρακτηριστεί από την Unesco ως μνημείο 
παγκόσμιας Κληρονομιάς.

10 για παράδειγμα, «ο καταλανός μηχανικός, Ildefons Cerdà i Sunye, που κλήθηκε να βελτιώσει το ρυμοτομικό σχέδιο της 
πόλης (περικλειόταν από τείχη που περιόριζαν την επέκτασή της, ενώ οι μικροί δρόμοι και το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος 
του πληθυσμού της δημιουργούσαν έντονο πρόβλημα υγιεινής και οδηγούσαν συχνά σε καταστροφικές επιδημίες, όπου 
σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, κάθε φορά που ξέσπαγαν το 3% του πληθυσμού πέθανε, ενώ μόνο η χολέρα σκότωσε 
περισσότερους από 13.000 ανθρώπους μεταξύ 1834 και 1865). το σχέδιό του περιελάμβανε ένα πλέγμα δρόμων που θα 
συνέδεε την παλιά πόλη με επτά περιφερειακά χωριά (τα οποία αργότερα έγιναν αναπόσπαστες γειτονιές της Βαρκελώνης 
όπως η Gràcia και η Sarrià). η ενωμένη περιοχή ήταν σχεδόν τετραπλάσια από την παλιά πόλη (η οποία ήταν περίπου 2 
τετραγωνικά χιλιόμετρα) και θα έμελλε να γίνει γνωστή ως Eixample. ύπολόγισε τον όγκο του ατμοσφαιρικού αέρα που 
ένα άτομο χρειαζόταν για να αναπνέει και ανέλυσε τα επαγγέλματα που μπορεί να κάνει ο πληθυσμός, χαρτογραφώντας 
τις υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν, όπως οι αγορές, τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Κατέληξε στο συμπέρασμα, 
μεταξύ άλλων, ότι όσο πιο στενοί είναι οι δρόμοι της πόλης, τόσο περισσότεροι θάνατοι συνέβαιναν. τα υψηλά ποσοστά 
θνησιμότητας του πληθυσμού της εργατικής τάξης και οι κακές συνθήκες υγείας και εκπαίδευσης ώθησαν τον Cerdà σε 
ένα νέο είδος πολεοδομικού σχεδιασμού. δημιούργησε κήπους στο κέντρο κάθε οικιστικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα 
πλούσιοι και φτωχοί να έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. έπίσης τα οκταγωνικά μπλοκ, στρογγυλεμένα στις γωνίες, 
επέτρεπαν στους οδηγούς να δουν πιο εύκολα τι συμβαίνει στα αριστερά και στα δεξιά. τα αυτοκίνητα δεν είχαν ακόμη 
εφευρεθεί αλλά όταν ο Cerdà ανακάλυψε τους σιδηροδρόμους: “συνειδητοποίησε ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές μηχανές 
που θα μετακινούνται με ατμό ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να σταματήσει μπροστά από το σπίτι του”. ακόμη και σήμερα, ο 
σχεδιασμός αυτός καθιστά την κυκλοφορία απεριόριστα ευκολότερη στο Eixample. ο Ildefons Cerdà εφηύρε επί της ουσίας 
τον ορισμό “αστικοποίηση” - μια λέξη που δεν υπήρχε στην ισπανική ή καταλονική, ούτε όμως στην αγγλική και στη γαλλική, 
και την οποία κωδικοποίησε στη γενική θεωρία της αστικοποίησης το 1867 (General Theory of Urbanisation in 1867)». από 
την εφημερίδα: The Guardian, Barcelona’s unloved planner invents science of ‘urbanisation’, στο «Story of cities».

11 Βλ. επίσης «Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση - τελική έκθεση», ινστιτούτο τοπικής αυτοδιοίκησης, αθήνα, 
δεκέμβριος 2006.
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Στο κοινωνικό πεδίο, σημαντικό σταθμό αποτέλεσε το “Σύμφωνο τολέδο”12 του 1995 «για τα 
διαρθρωτικά προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας και των κύριων μεταρρυθμίσεων», 
που διαμορφώθηκε με συμμετοχή των τότε, κύριων κομματικών δυνάμεων του ισπανικού 
Κοινοβουλίου και των κοινωνικών εταίρων. το “Σύμφωνο τολέδο” κατέδειξε την ανάγκη (ανάμεσα 
σε άλλα) ότι τα θέματα υγείας και πρόνοιας θα έπρεπε να χρηματοδοτούνται κεντρικά, από τη 
γενική φορολογία. 

πρόσφατες μελέτες13, καταδεικνύουν ότι παρόλο που ο συγκεντρωτισμός του φρανκικού καθεστώτος 
ήταν βαθιά ριζωμένος και αντιστεκόταν σθεναρά στις όποιες αποκεντρωτικές πρωτοβουλίες 
η δυναμική της περιφερειοποίησης, μέσω των Juntas de Cooperation (διμερείς επιτροπές) και 
των Convenios (μηχανισμός διευθέτησης των διενέξεων), λειτούργησε στη συνέχεια ως ένας 
«ανταγωνισμός προς τα πάνω» μεταξύ των αυτόνομων Κοινοτήτων14. ταυτόχρονα, η διαχρονική, 
επί δεκαετίες, ατροφία της κεντρικής προνοιακής πολιτικής (φαινόμενο που συναντάται οριζόντια 
σε όλες τις χώρες του νότου) αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο δημοκρατικής νομιμοποίησης για τις νέες 
αυτοδιοικητικές αρχές, γεγονός που κατέστησε εφικτή τη χάραξη και την υλοποίηση κοινωνικών 
πολιτικών από μεγάλο μέρος των ισπανικών περιφερειών.

12 Βλ. επίσης: The Toledo Pact: measures to improve the public pension system and their impact, στο: OECD Economic 
Surveys: Spain 2001.

13 γόντικα, έ., έυρωπαϊκό Συγκριτικό δημόσιο δίκαιο – οι αυτόνομες Κοινότητες της ισπανίας, πμΣ δημοσίου δικαίου 
2014-2015, έΚπα, αθήνα, 2014 και Σακαγιάννη, η., έυρωπαϊκό Συγκριτικό δημόσιο δίκαιο – η μορφή του κράτους της 
ισπανίας και η κρίση του ενιαίου χαρακτήρα που οδήγησε στο δημοψήφισμα της 9ης νοεμβρίου 2014 αναφορικά με την 
ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας, πμΣ δημοσίου δικαίου 2014-2015, έΚπα, αθήνα, 2015.

14 το Σύνταγμα του 1978 της ισπανίας αναγνωρίζει τις περιφέρειες ως αυτόνομες Κοινότητες.
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η Καταλονία αποτελεί την πλέον βιομηχανοποιημένη περιφέρεια της ισπανίας. αν και συγκριτικά 
με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, η Καταλονία από οικονομικής απόψεως βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση, εν τούτοις η ανεργία που υπάρχει είναι κατά το μάλλον δομική. το μεγαλύτερο 
βάρος δίδεται από την περιφέρεια στην ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού και την αναθέρμανση 
του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου, στον οποίο υπάρχει μεγάλη παράδοση. ο πληθυσμός της 
Βαρκελώνης (πρωτεύουσα της Καταλονίας) είναι 1,6 εκατομμύρια, ενώ το 2016 είχε ποσοστό 
ανεργίας 15,5% (από 19,1% το 2011). από οικονομική άποψη, η Βαρκελώνη παραμένει πολύ πιο 
μπροστά από άλλες ισπανικές πόλεις και είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα σε 
όλο τον κόσμο, αφού βάση του αέπ της κατατάσσεται 4η στην έέ και 35η σε παγκόσμιο επίπεδο. 
έπίσης, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας στη Βαρκελώνη είναι το υψηλότερο στην ισπανία, ενώ 
έχει κάνει και μια αξιοπρόσεκτη μεταβολή από βιομηχανικό σε τουριστικό κέντρο τις τελευταίες 
δεκαετίες.

ιδιαίτερα η μητροπολιτική ζώνη της Βαρκελώνης έχει εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις διεθνείς 
ευκαιρίες που της έχουν δοθεί. οι τοπικές αρχές χρησιμοποίησαν τη μεγάλη διεθνή Έκθεση του 
1929 και τη διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων το 1992 για να μεταμορφώσουν την πόλη, δίνοντάς 
της αναπτυξιακή δυναμική και στις δύο περιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτών, ενίσχυσαν την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας δια μέσω της κοινωνικής οικονομίας, δημιουργώντας μια θερμοκοιτίδα 
επιχειρηματικότητας, την Barcelona Activa, για τους τομείς απασχόλησης, έπιχειρήσεων και 
τουρισμού υπαγόμενη στο δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης. 

η συγκεκριμένη θερμοκοιτίδα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της 
πόλης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης για τους πολίτες και την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας διαφοροποιημένης τοπικής οικονομίας. Σήμερα, η Barcelona Ac-
tiva αποτελεί μια τοπική αλλά και διεθνή αναφορά της Βαρκελώνης, στους τομείς της στήριξης των 
επιχειρηματιών παράλληλα με τη βελτίωση του εργασιακού τοπίου και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Καταλονίας. 

η νέα δε δομή (Porta 22 ή @22), που φιλοξενείται στην άκρη της πόλης (μετά την παραλία 
μπαρτσελονέτα), είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση πολλών στρεμμάτων, που παρέχει στους 
δικαιούχους δυνατότητα χρήσης όλων των νέων τεχνολογιών, multimedia βιβλιοθήκης, αιθουσών 
συσκέψεων και teleconference, εξατομικευμένων συμβουλών, επαγγελματικού προσανατολισμού, κ.λπ. 

το “νεανικό πλάνο Κατάρτισης-απασχόλησης” και το “πρόγραμμα Καθοδήγησης” από έμπειρους 
και με κύρος επαγγελματίες αποτελούν δύο από τις πιο καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζει ο 
δήμος Βαρκελώνης για τη στήριξη των ανέργων, των νέων και της επιχειρηματικότητας.

ιδιαιτέρέΣ πτύχέΣ αναφοριΚα μέ τα 
χαραΚτηριΣτιΚα τηΣ οιΚονομιαΣ τηΣ 
ΒαρΚέλώνηΣ

H κοινωνική οικονομία σύμφωνα με ισπανικό νόμο του 2011 είναι το σύνολο των οικονομικών, 
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από 
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. από το 2006, ο 
δήμος της Βαρκελώνης έχει συμπεριλάβει σε ένα ενιαίο δίκτυο συνεργασίας ομάδες φορέων που 
ασχολούνται με την κοινωνική οικονομία, οι οποίες αποτελούν το 10% της συνολικής οικονομίας 
του δήμου. το ποσοστό συμβολής ανά κατηγορία φορέα κοινωνικής επιχείρησης αποτυπώνεται 
στο παρακάτω γράφημα:
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21.1%

5.5%

10.4%

54.3%

Ομοσπονδίες / Αστικές 
μη κερδοσκοπικές ενώσεις

Ιδρύματα

Εταιρείες

Δημόσιοι Οργανισμοί

Συνδικάτα

Επαγγελματικές
Ενώσεις

Πανεπιστήμια

Λοιποί

ποσοστό δικτύωσης κοινωνικών φορέων
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η λειτουργία επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αλληλέγγυας οικονομίας στην περιφέρεια της 
Καταλονίας, ως επί το πλείστον, λειτουργεί με τις ακόλουθες μορφές:

	SL Sociedad Laboral: έταιρίες έργασίας. το κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία  
 στους εργαζόμενους και λειτουργούν σε συνθήκες εργατικής αυτοδιεύθυνσης και αποτελούν  
 σε αριθμό περίπου το 57% των οργανώσεων.

	CO Cooperativas: Συνεταιρισμοί. αποτελούν περίπου το 4% των οργανώσεων.

	CT Centros Esp de Trabajo: Κέντρα έργασίας. αποτελούν το αντίστοιχο των Κοιν.Σ.έπ.  
 ένταξης και αριθμούν περίπου το 2% των οργανώσεων.

	FU Fundaciones: ιδρύματα. αποτελούν το αντίστοιχο των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

	EI Enpresas de Incercion: αποτελούν φορείς ένταξης και λειτουργούν στο μοντέλο  
 των voucher, ενώ ανέρχονται σε περίπου 1% του συνόλου των οργανώσεων.

	AS Asociaciones: ένώσεις προσώπων.

αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Καταλανίας κατηγοριοποιούνται επίσης, με 
βάση τον σκοπό τους, σε τρεις ομάδες: 

α) Κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, β) Κοινωνικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού 
σκοπού και γ) Κοινωνικές επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας. 

αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι και η νομική μορφή των «CLUSTER», δηλαδή ένωση αλληλένδετων 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα και τη στρατηγική συνεργασία για κοινά οφέλη 
με γεωγραφικά κριτήρια ή κοινές επιδιώξεις, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην περιφέρεια της 
Καταλονίας.

οι φορείς χάραξης και υλοποίησης κοινωνικής οικονομίας και πολιτικής, στην πόλη της Βαρκελώνης, 
που συμμετείχαν στο διακρατικό πρόγραμμα κατάρτισης: «δράσεις ύποστήριξης των αστέγων», 
είναι οι παρακάτω:

φορέιΣ χαραξηΣ Και ύλοποιηΣηΣ ΚοινώνιΚηΣ 
πολιτιΚηΣ Στην πολη τηΣ ΒαρΚέλώνηΣ οι οποιοι 
Σύμμέτέιχαν Στο διαΚρατιΚο προγραμμα 
ΚαταρτιΣηΣ: «δραΣέιΣ ύποΣτηριξηΣ τών αΣτέγών»
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το SAIER (http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/en/saier/saier.html) είναι διακριτό τμήμα της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου Βαρκελώνης, που δημιουργήθηκε πριν 26 χρόνια προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες διεθνείς ανάγκες κινητικότητας (κυρίως οικονομικοί μετανάστες 
από τις χώρες της λατινικής αμερικής). έπί της ουσίας αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας που 
συντονίζει και δικτυώνει όλες τις οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης της Βαρκελώνης. οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες από το SAIER αφορούν: α) πληροφορίες σε μετανάστες (immigrants) και 
πρόσφυγες (refugees) που εισέρχονται στην Καταλονία, β) πληροφορίες σε πολίτες της Καταλονί-
ας που επιθυμούν να μεταναστεύσουν σε άλλη χώρα (emigrates) και γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σχετικές με την εθελοντική επιστροφή σε άτομα που ενδιαφέρονται για την επιστροφή στη χώρα 
προέλευσής τους.

η διαχείριση αυτής της δημόσιας, δωρεάν και εξειδικευμένης υπηρεσίας, υποστηρίζεται θεσμικά 
και διοικητικά από τους ακόλουθους 6 φορείς: 

•	Σύλλογο	 Αλληλοβοήθειας	 για	 τους	 Μετανάστες	 στην	 Καταλονία	 (L’Associació	 d’Ajuda	 Mútua	 
 d’Immigrants a Catalunya - AMIC / UGT). 

•	Σύλλογο	 για	 τον	Προσανατολισμό,	 την	 Εκπαίδευση	 και	 την	 Τοποθέτηση	 σε	Θέσεις	 Εργασίας,	 
 ξένων έργαζόμενων (CITE).

•	Κοινοπραξία	για	την	Τυποποίηση	της	Γλώσσας	(Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística	-CPNL).

•	Ερυθρό	Σταυρό	(RED	CROSS).	

•	Καταλανικό	Σύλλογο	για	την	Αλληλεγγύη	και	Βοήθεια	προς	τους	Πρόσφυγες	(Associació	Catalana	 
	 de	Solidaritat	i	Ajuda	als	Refugiats	-	ACSAR).	

•	Δικηγορικό	Σύλλογο	Βαρκελώνης	(ICAB).

για πρόσβαση στις υπηρεσίες του, απαιτείται παρουσία στην έδρα της δομής την πρώτη φορά, 
προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάστασή του ενδιαφερομένου και να προγραμματιστούν τα απα-
ραίτητα ραντεβού. οι επόμενες συναντήσεις, είναι δυνατό να γίνουν είτε δια ζώσης είτε μέσω 
τηλεφώνου.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξατομικευμένη μορφή και με εχεμύθεια. έπίσης, στις πρώτες 
επισκέψεις παρέχονται και υπηρεσίες διερμηνείας σε διάφορες γλώσσες για τους ανθρώπους που 
μόλις έχουν φτάσει στην ισπανία.

η Xarxa d’Economia Solidaria (ομοσπονδία αλληλέγγυας οικονομίας, https://www.economiaso-
lidaria.org/xes-xarxa-deconomia-solidaria-de-catalunya) είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου 
αλληλεγγύης. η XES, στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, ξεκίνησε τις δραστηριότητες συνεργασίας 
μεταξύ της Καταλονίας, της Βραζιλίας και της ομοσπονδίας έργατικών Συνεταιρισμών της 
Καταλονίας. από το 2003, που συστάθηκε σε ομοσπονδία, λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας 
στη δημόσια διαβούλευση για θέματα κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας με τη δημόσια 
διοίκηση και την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση. ταυτόχρονα, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις 
της έυρωπαϊκής έπιτροπής με την Κοινωνία των πολιτών (Κτπ) για τα θέματα Κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας.

SAIER - Service Centre for Immigrants,  
Emigrants and Refugees 

XES - Xarxa d’economia
solidaria        
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η Federacio de Coperatives de treball de Catalunya (ομοσπονδία έργατικών Συνεταιρισμών της 
Καταλονίας, http://www.cooperativestreball.coop/) αντιπροσωπεύει και ηγείται περίπου 3.000 
εργατικών συνεταιρισμών, τα μέλη των οποίων κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ οι ίδιοι διοικούν 
και λειτουργούν τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών τους. ύπολογίζεται ότι τουλάχιστον 
40.000 άνθρωποι εργάζονται στους καταλονικούς εργατικούς συνεταιρισμούς, συμβάλλοντας με 
4,6 δις ευρώ ετησίως στο αέπ της περιφέρειας της Καταλονίας. έπιπροσθέτως, η ομοσπονδία 
έχει καθιερώσει την υποχρεωτική παρακολούθηση ταχύρυθμων σεμιναρίων (3-4 ημερών) για 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους την πληροφόρηση και 
τα εργαλεία και εξασφαλίζοντας τη συνοχή ως προς την φιλοσοφία αλλά και την μακρόπνοη 
βιωσιμότητα τους.

ο Coop57 (https://www.coop57.coop/ca/catalunya) ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 από 
πρώην εργαζόμενους της εκδοτικής εταιρίας Bruguera που πτώχευσε και είναι ένας συνεταιρισμός 
ηθικών και υποστηρικτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο να συμβάλει θετικά στον 
κοινωνικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας. η βασική λειτουργία του οργανισμού 
είναι η χρηματοδότηση σχεδίων που σχετίζονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μέσω 
της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. δηλαδή, συλλέγει τις αποταμιεύσεις της κοινωνίας των 
πολιτών προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας οι οποίοι προωθούν την απασχόληση, το συνεργατικό πνεύμα και την αλληλεγγύη 
γενικότερα, αλλά και την βιωσιμότητα με βάση τις αρχές της ηθικής και της αλληλεγγύης. το έτος 
2005 αποτελεί εμβληματική χρονιά αφού ξεκινάει η σύσταση δικτύου COOP σε άλλες πόλεις της 
ισπανίας, με πρώτες τις αραγωνία, μαδρίτη, ανδαλουσία και γαλικία.

το ared-Salta (http://www.fundacioared.org/) ιδρύθηκε πριν από 22 χρόνια και σκοπός ήταν η 
εκπαίδευση και εργασιακή επανένταξη, κατά κύριο λόγο αποφυλακισμένων, που απευθύνονταν 
στον δημόσιο οργανισμό απασχόλησης, τον SOC (αντίστοιχο οαέδ). ξεκίνησε με την παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών κοινωνικής επανένταξης σε 5 αποφυλακισμένες γυναίκες και σε όλα αυτά 
τα χρόνια λειτουργίας του έχει παράσχει υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, κατάρτισης και προώθησης 
στην αγορά εργασίας σε περίπου 5.000 δικαιούχους (κατά κύριο λόγο αποφυλακισμένους/ες και 
άνεργους/ες). 

Στην παρούσα χρονική στιγμή λειτουργεί με σχολές επαγγελματικής κατάρτισης σε κοπτοραπτική 
και μαγειρική/ζαχαροπλαστική, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα μέσω των δύο σχολών κατάρτισης 
απορροφούνται με διακριτό brand name, από μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων και Super 
Markets, εντός και εκτός της ισπανίας.

λειτουργεί επίσης ξενώνα φιλοξενίας δίπλα σε μεγάλο νοσοκομείο προκειμένου να φιλοξενεί 
άπορες οικογένειες κατά τη διάρκεια νοσηλείας συγγενών τους, αλλά και αστέγους.

Federacio de Coperatives 
de treball de Catalunya 

COOP57

Fundacio ared-Salta 
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Το	Trinijove	(http://trinijove.org/) ιδρύθηκε το 1985, από τους ίδιους τους κατοίκους υποβαθμισμέ-
νης περιοχής στα περίχωρα της Βαρκελώνης, για να υποστηρίξει οικονομικά τον εργατικό κόσμο 
και τους εσωτερικούς μετανάστες (κυρίως από την ανδαλουσία) που διώκονταν από το καθεστώς 
του φράνκο. Στην αρχή της ίδρυσής του συμμετείχαν κυρίως μέλη χριστιανικών αδελφοτήτων και 
η πρώτη δραστηριότητά του ήταν η συγκέντρωση και μεταπώληση μεταχειρισμένων ρούχων. Στην 
παρούσα φάση ο φορέας παρέχει μια πληθώρα υπηρεσιών στην κοινότητα ως εξής:

•	Υπηρεσίες	σε	οικογένειες	με	παροχή	μαθημάτων	σε	παιδιά	σχολικής	ηλικίας,	σεμιναρίων	για	κα- 
 νόνες προσωπικής υγιεινής αλλά και γενικότερων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γονείς. 

•	Υπηρεσίες	 εκμάθησης	 της	 ισπανικής	 και	 καταλονικής	 γλώσσας	 σε	 οικονομικούς	 μετανάστες	 
 και πρόσφυγες και υπηρεσίες κοινωνικής ενσωμάτωσης για ευάλωτους πληθυσμούς  
 με τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας και εθελοντικού ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς  
 και διοργάνωση πολιτιστικών και διαπολιτισμικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με άλλες  
 τοπικές οργανώσεις.

•	Δημιουργία	 εταιρείας	 ΚοινΣΕπ	 με	 δικαιούχους	 ευάλωτες	 πληθυσμιακές	 ομάδες,	 καθώς	 
 και έταιρείας Ένταξης με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση ευάλωτων  
 πληθυσμών για την αγορά εργασίας, καθώς και διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα  
 για απορρόφηση δικαιούχων του φορέα.

•	Λειτουργία	σχολών	Επαγγελματικής	Τεχνικής	Κατάρτισης	σε	διάφορους	τομείς.

το Acsar (http://www.fundacioacsar.org/en/) αποτελεί βασικό πυλώνα της δικτύωσης του SαιέR 
και ο ρόλος του είναι διττός. διαχειρίζεται όλες τις παραπομπές που αφορούν αιτήματα ασύλου, 
παρέχοντας υπηρεσίες νομικής μορφής στους αιτούντες άσυλο, σε συνεργασία με εθελοντές-
μέλη του δικηγορικού Συλλόγου Βαρκελώνης, ενώ ταυτόχρονα εκπονεί συνεχή σεμινάρια 
κατάρτισης σε νομικούς για θέματα ασύλου. Έργο του, επίσης, είναι η μελέτη του φαινομένου  
της μετανάστευσης στην Καταλονία και την ισπανία σε σχέση με το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο 
και η προώθηση του προβληματισμού και της συζήτησης σχετικά με τη διεθνή κινητικότητα, την 
πολυμορφία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και τα ίσα δικαιώματα για όλους στο πλαίσιο μιας 
πλουραλιστικής κοινωνίας. 

Fundacio Trinijove

Fundacio Acsar
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To Arrels (που σημαίνει «ρίζες», https://www.arrelsfundacio.org/en) δραστηριοποιείται στον 
τομέα της στεγαστικής και κοινωνικής αποκατάστασης μακροχρόνια αστέγων (5-20 χρόνια), 
οργανώνοντας την εφ’ όρου ζωής διαμονή τους σε διαμερίσματα που διαθέτει σε διάφορα σημεία 
της πόλης της Βαρκελώνης. 

διατηρεί, επίσης, πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης των ωφελουμένων σε είδη χειροτεχνίας, 
των οποίων τα έσοδα από την πώλησή τους συμβάλλουν στα οικονομικά της οργάνωσης.

έπιπροσθέτως, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις της έυρωπαϊκής έπιτροπής με την Κοινωνία των 
πολιτών (Κτπ) για τα θέματα έλλειψης στέγης μέσω της FEANTSA15, της οποίας αποτελεί και 
ιδρυτικό μέλος.

η Adama (https://fundacionadama.org/) ιδρύθηκε το 2008 και σκοπό έχει να βοηθήσει άτομα 
που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, μακροχρόνια ανέργους, αστέγους καθώς και άτομα που δεν 
μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. 

η καινοτομία16 της Adama εδράζεται στη μέθοδο προσέγγισης του ατόμου σε ανάγκη και έχει σαν 
βάση την ψυχολογική ενδυνάμωση των ατόμων, την επαναφορά της αυτοπεποίθησής τους και την 
διαχείριση των συναισθημάτων τους, ώστε τα άτομα μόνα τους να είναι ικανά και να επιθυμούν να 
κινητοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. 

ώς εργαλεία χρησιμοποιεί τα: α) Mentoring, β) Coaching, γ) Tutoring και δ) θεραπευτικές 
ύπηρεσίες (όπως μουσικοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, θεραπευτικό μασάζ, βελονισμό, θεραπεία 
με ανθοϊάματα Bach, τεχνική Gestalt, κ.λ.π).

Fundacio Arrels

Asociacion de Alternativas Motivacion  
Y Acompanamiento - Adama 

15 η FEANTSA είναι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μΚο που ασχολείται με την έλλειψη στέγης και απώτερο στόχο έχει την 
εξάλειψη του φαινομένου στην επικράτεια της έυρώπης. απαρτίζεται από 130 μέλη, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας 
κατά κύριο λόγο, σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών μελών.

16 δεν αναπτύσσει δραστηριότητες άμεσης κάλυψης των αναγκών διαβίωσης (σίτιση, στέγαση, εργασία) αλλά λειτουργεί 
υποστηρικτικά ως προς το υπόλοιπο αλληλέγγυο δίκτυο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

To Equipament Integral Horta είναι ξενώνας αστέγων στην σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή Horta 
της Βαρκελώνης. λειτουργεί και ως Κέντρο ημέρας, για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού, παρέχοντας υπηρεσίες υγιεινής και σίτισης, καθώς επίσης λειτουργώντας εργαστήρια 
καθημερινών δραστηριοτήτων. Συνεργάζεται με την Κοινωνική ύπηρεσία του δήμου Βαρκελώνης 
και διαμεσολαβεί στην ανάπτυξη ενός σταθερού και διαρκή διάλογου μεταξύ του δήμου και των 
διάφορων επιτροπών γειτονιάς.

Equipament Integral Horta
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H Κοινωνική ύπηρεσία του δήμου17 είναι η κορυφή της πυραμίδας που συντονίζει και δικτυώνει 
όλες τις οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης της Βαρκελώνης που ασχολούνται με ευπαθείς 
πληθυσμιακές ομάδες. οι ευπαθείς ομάδες που έχει υπό την σκέπη του ο δήμος είναι οι ακόλουθες:

	παιδική ηλικία, εφηβεία και νεολαία, θύματα οικογενειακής βίας, ηλικιωμένοι. 

	Άτομα κοινωνικού αποκλεισμού και άτομα με δυσκολία στην εύρεση εργασίας.

	Άτομα με αναπηρίες – αμέα και άτομα με κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν  
 από ψυχικές ασθένειες.

	φορείς του AIDS (HIV).

	οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και τον κίνδυνο  
 του κοινωνικού αποκλεισμού.

	γυναίκες που έχουν υποστεί σεξιστική βία και τα παιδιά αυτών.

	θύματα βίαιων εγκλημάτων. 

	Άτομα υπό εξάρτηση.

	Άστεγοι.

	μετανάστες, πρόσφυγες, απόδημοι.

η συνεργασία του δήμου με τις οργανώσεις επικυρώνεται μέσω γραπτής συμφωνίας, ενώ το 
γεωγραφικό πεδίο δράσης δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλα μεγάλα αστικά κέντρα σε επίπεδο 
περιφέρειας. ο δήμος επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη χάραξη πολιτικής με ταυτόχρονη 
διερεύνηση εισαγωγής καινοτόμων πρακτικών18 ανά ευπαθή ομάδα, συντονίζοντας και μοιράζοντας 
τις εργασίες για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την εξειδίκευση που έχει η κάθε οργάνωση και 
αξιολογώντας στο τέλος της όλης διαδρομής το έργο τους. 

διακριτό, επομένως, σημείο όλης αυτής της οργάνωσης του μοντέλου Κοινωνικής πρόνοιας 
του δήμου Βαρκελώνης είναι η εξειδίκευση ανά δραστηριότητα και όχι μόνο ανά ομάδα-στόχο 
αφού δεν ασχολούνται όλοι με όλα αλλά, αντιθέτως, ο κάθε φορέας του δικτύου αναλαμβάνει να 
παράσχει περιορισμένο αντικείμενο δραστηριοτήτων αναλόγως του καταστατικού του σκοπού του 
και της εμπειρίας των στελεχών του. 

ο δήμος αποδεδειγμένα επίσης, εισακούει και υιοθετεί τις εισηγήσεις τους σεβόμενος τη 
φιλοσοφία του κάθε οργανισμού. για παράδειγμα, άλλες οργανώσεις φτιάχνουν ξενώνες για τους 
αστέγους και άλλες ασχολούνται με την εγκατάσταση αστέγων σε διαμερίσματα εφ’ όρου ζωής. 

ΣύζητηΣη – ΣύμπέραΣματα 

17 Βλέπε τη δημιουργία, σύσταση και λειτουργία του τμήματος SAIER εντός του δήμου, για θέματα μεταναστών, προσφύγων 
και αποδήμων.

18 για παράδειγμα, οι καινοτόμες πρακτικές ανακούφισης για τους αστέγους, που εισηγείται η οργάνωση ADAMA, αποτελούν 
αντικείμενο συζήτησης σε επίπεδο σχεδιασμού εντός του δήμου αλλά όπως και να έχει τυγχάνει ήδη κάποιας, έστω και 
μικρής ακόμη, δημόσιας χρηματοδότησης.
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19 η ετήσια καταγραφή του 2016 πραγματοποιήθηκε στις 18 μαίου και τις ώρες 12.00 με 2.00 τα ξημερώματα με την βοήθεια 
900 εθελοντών που συμπλήρωναν σε ειδική φόρμα (χωρίς να επικοινωνούν με τους άστεγους) το σημείο (οδό και αριθμό), 
το φύλλο και αν έχουν υπό την κατοχή τους κάποιο ζώο.

ο δήμος Βαρκελώνης, επίσης, προβαίνει σε ετήσια καταγραφή19 αστέγων στην επικράτειά του. 
η καταγραφή αυτή υλοποιείται εξ ολοκλήρου με εθελοντική δράση, από οργανώσεις και πολίτες 
με δημόσιο κάλεσμα μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου, ανεξαρτήτως αν 
σχεδιάζεται στην λεπτομέρειά της και ως προς τα logistics της από την Κοινωνική ύπηρεσία του 
δήμου. Σε ότι αφορά δε θέματα υγείας των ευπαθών ομάδων, τόσο ο δήμος όσο και το δίκτυο 
οργανώσεών του, αντιστοίχως, απευθύνονται στο δημόσιο Σύστημα ύγείας της περιφέρειας της 
Καταλονίας που αναλαμβάνει την νοσηλεία και θεραπεία των ευπαθών αυτών ομάδων στα δημόσια 
νοσοκομεία.

Στην σύγχρονη μορφή τους οι ενώσεις προσώπων, συλλογικοτήτων ή/και φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην πόλη έχουν εμποτίσει την κοινωνική ζωή και αντίστροφα. οι συνεργασίες 
ανάμεσα σε φορείς («συνεργασία σε δίκτυο»), ανεξάρτητα από το αν είναι δημόσιοι, ιδιωτικοί ή 
μικτοί είναι ο κανόνας και επιτρέπουν στην τοπική κοινωνία να δημιουργήσει ένα πλέγμα φορέων 
και δράσεων που ενισχύει την καινοτομία και την ευρηματικότητα στην κοινωνική προστασία.

η νομική μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως από τους μη κερδοσκοπικούς αυτούς οργανισμούς 
του δικτύου στον δήμο της Βαρκελώνης, αλλά και γενικότερα στην Καταλονία, είναι ως επί το 
πλείστον αυτή του «ιδρύματος» (Fundacion) γιατί παρέχει σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά στη 
φορολογία, στους σκοπούς και στη δυνατότητα διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

η αρχική χρηματοδότηση τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων αυτών επιτυγχανόταν κατά 
κύριο λόγο από δημόσια χρηματοδότηση σε ποσοστό περίπου 80-90% και από χορηγίες (τραπεζών 
και μεγάλων έταιρειών) στο υπόλοιπο ποσοστό. 

η δημόσια δε χρηματοδότηση επιτυγχάνονταν σε τρία επίπεδα:

	Σε τοπικό επίπεδο από τον δήμο της Βαρκελώνης.

	Σε περιφερειακό επίπεδο από την Κυβέρνηση της Καταλονίας.

	Σε εθνικό επίπεδο από την κεντρική Κυβέρνηση της ισπανίας και κυρίως μέσω των  
 ύπουργείων: ύγείας, Κοινωνικών ύπηρεσιών & ισότητας και έργασίας και μετανάστευσης.

Όμως, η αρχική αυτή μορφή της χρηματοδότησής τους άλλαξε σε ποσοστά με το πέρασμα των 
ετών και τώρα πλέον η δημόσια χρηματοδότησή τους περιορίζεται σε ένα 20%-30% ανάλογα τον 
φορέα, ενώ το υπόλοιπο 70%-80% της χρηματοδότησης επιτυγχάνεται είτε μέσω των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων είτε μέσω συμπράξεων με μεγάλους ιδιωτικούς φορείς. 

η μεγάλη αυτή αλλαγή στις χρηματοδοτικές πηγές επιτεύχθηκε κατά κύριο λόγο μετά την 
διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων στη Βαρκελώνη, που έδωσαν μια περαιτέρω ώθηση στα 
θέματα αλληλεγγύης και πρόνοιας στην πόλη. 

67πέριέχομένα



20	Για	παράδειγμα	το	Arrels	είναι	ενεργό	μέλος	της	FEATSA	εδώ	και	 10	χρόνια	ενώ	ο	Πρόεδρος	του	Trinijove	είναι	και	
πρόεδρος της έυρωπαϊκής Ένωσης έταιρειών Ένταξης (ENSIE). 

21 χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Fudacion Ared, το οποίο διαθέτει (πέρα των προηγούμενων) πιστοποιητικό 
οργανισμού Κατάρτισης και πιστοποιητικό οργανισμού έθελοντισμού, καθώς και 11 ακόμη, διαφορετικά είδη ιδιωτικής 
ασφάλισης. 

παρόλα αυτά, και άλλοι επιπρόσθετοι λόγοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή φιλοσοφίας των 
χρηματοδοτικών ροών. Καταρχήν, οι φορείς στο σύνολό τους επέδειξαν μια μεγάλη εξωστρέφεια 
αναζητώντας την ενεργή τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα20 . 

μέσω δικτυώσεων επέτυχαν χρηματοδοτήσεις από μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ χαρα-
κτηριστικό είναι ότι και το ίδιο το SAIER αξιοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Immigration Pact 
2008 της έέ. 

η εξωστρέφεια και οι συνεπακόλουθες μεγάλες χρηματοδοτήσεις οδήγησαν στην ανάγκη εγκαθί-
δρυσης ενός αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης, προκειμένου να δημιουργη-
θεί σχέση εμπιστοσύνης, τόσο με τη δημόσια διοίκηση όσο και με τον ιδιωτικό τομέα. Στο τέλος της 
δεκαετίας του ΄90 θεσμοθετήθηκαν: 
α) η υποχρέωση των ιδρυμάτων (Fundacion) να δημοσιεύουν τους ετήσιους ισολογισμούς τους 
και β) η πιστοποίηση τέτοιας μορφής φορέων με ετήσια αξιολόγηση από το Καταλονικό ύπουργείο 
έργασίας, ενώ και οι ωφελούμενοι πιστοποιούνται από την Κοινωνική ύπηρεσία του δήμου. 

αποτέλεσμα αυτής της πρώτης θεσμικής παρέμβασης αξιολόγησης και πιστοποίησης21 , είναι η ει-
δική πριμοδότησή τους κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών για προμήθεια έργων. 

Στη συνέχεια, τόσο η περιφέρεια Καταλονίας όσο και το ισπανικό κράτος, δημιούργησαν αξιόπιστα 
μητρώα φορέων ανά δραστηριότητα και προχωρούν σε τακτικές αξιολογήσεις. 

οι εξελίξεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και οι διαστάσεις που λαμβάνουν οι αντίστοιχες 
δράσεις για προώθηση κοινωνικών πολιτικών, οδηγούν στη δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων 
/ διαδικασιών, με στόχο την συνεχόμενη βελτίωση της λειτουργίας των οργανισμών (δημοσίων και 
ιδιωτικών) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. 

τόσο η Καταλονία όσο και η ισπανία γενικότερα, μοιάζει να προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες 
ανάγκες, αφού για παράδειγμα, ήδη από το 2015, θεσμοθετήθηκαν οι ειδικότητες/επαγγέλματα 
των Tutor και Coach, ως πανεπιστημιακού επίπεδου ειδικότητες. 

τέλος, η διαπιστωμένη κουλτούρα αλληλεγγύης στην πόλη της Βαρκελώνης, εκτός από θέμα απο-
τελεσματικής οργάνωσης, λειτουργικής δικτύωσης και ολιστικής προσέγγισης, πρέπει να εκληφθεί 
και ως η συνισταμένη όλων αυτών των ιστορικών, πολιτισμικών, πολιτικών, θεσμικών και οικονομι-
κών δεδομένων που προαναφέρθηκαν. 
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Υπεύθυνη Έκδοσης - Συντονισμός: Ελένη Λαμπριτζή

Επιμέλεια Έκδοσης: Νίκη Γιαννοπούλου  

Επιμέλεια Σύνταξης: Νίκη Γιαννοπούλου & Κων/να Μπασκόζου

Επιτροπή Παρακολούθησης: Γεώργιος Πλανήτερος,
Στέλιος Καμπουρίδης, Βασιλική-Μαρία Παπανδριανού,

Χριστίνα Κοτρώτσου, Ελένη Λαμπριτζή, Νίκη Γιαννοπούλου 

EΘΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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