
                                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

Ο Δήμος Πειραιά υλοποιεί το έργο με τίτλο « Διεύρυνση της Πρόσβασης των 

Ευπαθών Ομάδων σε Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης 

της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών με 

Πολυκαναλική Πρόσβαση των Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά» Κωδ. Πράξης/MIS 

5051050. To έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική 2014 – 2020» ΒΑΑ/ΟΧΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και χρηματοδοτείται από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης και Αντικείμενο του Έργου 

Απευθύνεται σε  κατοίκους του δήμου Πειραιά που εντάσσονται στις εξής ομάδες 

στόχους: 

 Άτομα χαμηλού εισοδήματος και οικονομικά μη-ενεργά άτομα, με έμφαση 

στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)  που 

απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Ζευγάρια, μονογονείς, και εν δυνάμει μητέρες για υπηρεσίες Πρώιμης 

Παιδικής Παρέμβασης /ανίχνευσης δυσκολιών.  

 Ηλικιωμένοι, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 Άτομα και  οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως: 

άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες από  

(σοβαρά προβλήματα υγείας, ψυχικές ασθένειες),  κακοποιημένες γυναίκες, 

θύματα εμπορίας (trafficking).  

 Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, για την λήψη  υπηρεσιών πρόληψης και 

προαγωγής της Ψυχικής Υγείας.  

 

 



 

 

Β. Στόχοι του έργου  είναι:  

Το έργο περιλαμβάνει μια δέσμη πολυδιάστατων δράσεων που αποσκοπούν στην 

υποστήριξη των ωφελούμενων σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο. 

Ειδικότερα, στοχεύει να: 

 Στην πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού  

 Στην παράλληλη στήριξη της κοινωνικής ένταξης οικογενειών και ατόμων 

που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

 Στην διεύρυνση των υπηρεσιών υπέρ των ευπαθών ομάδων του Δήμου για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την 

κοινωνικής τους ένταξη 

 

Γ. Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τις ομάδες στόχους  μέσω  του έργου: 

 Ενημέρωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη των πολιτών για την ένταξή τους 

σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας και σε κοινωνικά επιδόματα 

 Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση με στόχο την ένταξη/ επανένταξη 

στην αγορά εργασίας 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη σε ενήλικες 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ψυχοκοινωνική Στήριξη σε οικογένειες και 

παιδιά 

 Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 

και φαινομένων βίας 

 Πληροφόρηση για παρεχόμενες υπηρεσίες σε παιδιά και νέους, όπως 

Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ και  

ΚΔΑΠ μεΑ, Λέσχες Πολιτισμού, Προγράμματα Αθλητισμού κτλ 

 Διασύνδεση των πολιτών του Δήμου Πειραιά  με φορείς και προγράμματα 

κοινωνικής προστασίας όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικό 

Φαρμακείο κ.α. 

 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  

 

 



 

 

Δ. Οφέλη  συμμετοχής στο έργο: 

Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του έργου  θα πραγματοποιηθεί μέσω 

μιας σειράς δράσεων, που θα υποστηρίξουν με πολλούς τρόπους τους ωφελούμενους και  

μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

 

 Άμεση υποστήριξη των ωφελούμενων  με  εξειδικευμένους επιστήμονες 

(Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Εργασιακούς Σύμβουλους, 

Νομικούς) με στόχο να υποστηριχθούν σε  άμεσα ζωτικά ζητήματα που 

αφορούν τους ίδιους αλλά και τις οικογένειες τους .  

 

 Προώθηση της αυτοεκτίμησης των ωφελουμένων αλλά και  ενίσχυση της 

οικογενειακής συνοχής. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:  

 να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://diplastondimoti.gr/  

 να ενημερωθούν στο τηλ 2117507003 (ώρες 11.00-19.00) 

 να  αναζητήσουν τις Κινητές Μονάδες που καθημερινά εξυπηρετούν (11.00-
19.00) δημότες σε κεντρικά σημεία του Δήμου   

 να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 11:00 – 19:00, στις Δομές οι οποίες 
βρίσκονται: 

 

Κοινωνική Δομή Αγίας Σοφίας: Αγχιάλου 132, 18544 Πειραιάς  

Κοινωνική Δομή Λεύκας: Γαλαξιδίου &, 25ης Μαρτίου 18543 Πειραιάς 

Κοινωνική Δομή Νέου Φαλήρου: Σμολένσκη 13, 18547 Νέο Φάληρο 

 

 

 
 

 

 
Διεύθυνση Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020 
 

 
 

                    Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

https://diplastondimoti.gr/

