
 

 
                  

Το Περιοδικό Δελτίο του Δικαιούχου Φορέα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

(«Ε.Π.Ε.Κ.Α.») για τo Σχέδιο Δράσης με τίτλο  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο 
Δήμο Καλαμάτας» (στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ», 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»). 
 

Ιούλιος   2013  
Διανέμεται δωρεάν 
 

 

 

 

 

 

     Σε αυτό το τεύχος …  

 Ένταξη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Σχεδίου Δράσης 

ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας: 

Περιεχόμενο, Στόχος, Κοινωνικές Δομές Προγράμματος...  

 ΝΕΟ  – Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  

24 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  για τη 

λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στο Δήμο παρέμβασης... 

 Κοινωνικά στοιχεία των άμεσα ωφελούμενων ατόμων (άτομα που βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή, άστεγοι)... 

 Διαδικασίες προετοιμασίας προσέλκυσης άμεσα ωφελούμενων και έναρξης 

λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών... 

 
 
 
 
 

Η Πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,                                                                    
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

 

 

 
   

    

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

 
    

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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      Εισαγωγικό σημείωμα… 
 
 

                   
 
 

   

        Φίλες και Φίλοι,   

        Με το περιοδικό Newsletter επιδιώκουμε να μεταφέρουμε τις εξελίξεις, την πορεία & τα αποτελέσματα του 

Σχεδίου Δράσης με τίτλο  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Καλαμάτας» που υλοποιεί ο Δικαιούχος Φορέας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28/02/2013 Απόφαση Ένταξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303). Η Πράξη  

συμβάλλει στην  αντιμετώπιση της φτώχειας των άμεσα ωφελούμενων μελών ευπαθών κοινωνικά ομάδων και 

την ενίσχυση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για τη λειτουργία των Κοινωνικών 

Δομών στην περιοχή παρέμβασης. Μέσω της  παρούσας περιοδικής έκδοσης επιτυγχάνεται η απαραίτητη 

ενημέρωση στον ευρύ κοινό για το συγκεκριμένο Σχέδιο αλλά και η απαιτούμενη βελτίωση των υπηρεσιών 

μας μέσω της συγκέντρωσης & συνεχούς ανατροφοδότησης   εντυπώσεων και συμπερασμάτων.   

                

        Ο Φορέας μας λειτουργεί επί σειρά ετών ως Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ.). Είναι ένας ευρύτερος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ανάπτυξης 

ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματικής κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση στην Ελλάδα, με 

έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές 

στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής κοινωνικής φροντίδας. 

        Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε καθημερινά προκλήσεις που μας κάνουν πιο δυνατούς, καλύτερους και 

περισσότερο αποφασιστικούς στο έργο μας. Βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της δουλειάς μας, 

ανανεώνουμε τις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό μας, ενισχύουμε το προσωπικό μας με δράσεις εκπαίδευσης, 

προωθούμε ενέργειες δικτύωσης με τους τοπικούς φορείς για την μέγιστη εξυπηρέτηση των επωφελούμενων 

στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις συνθήκες της κοινωνικής & εργασιακής τους διαβίωσης.  

         

        Για κάποιους ανθρώπους το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης Κοινωνικών Δομών άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας, ανακουφίζει τον πόνο και  διασφαλίζει την  πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.  

        Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι 

σε αυτό που κάνουμε. Να παρέχουμε υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας και στήριξης σε 

ανθρώπους που τις  έχουν ανάγκη.    

        Για τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.» 

        Εκ της Διεύθυνσης                

«Όλοι μαζί μπορούμε. 
Όλοι μαζί στηρίζουμε.  

   Ενάντια στη Φτώχεια.  
Δίπλα στο Συνάνθρωπο.» 
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Ένταξη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Σχεδίου Δράσης 
Κοινωνικών Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας: 
Περιεχόμενο, Στόχος, Κοινωνικές Δομές Προγράμματος .… 
 

 

Εντάχθηκε το Σχέδιο Δράσης (Πράξη) με τίτλο «ΕΠΕΚΑ_ 

Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο  Δήμο 

Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322/28/02/2013 

Απόφαση Ένταξης, ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303). 

 

        Η Πράξη υλοποιείται από το Δικαιούχο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών 

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»).   στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013), 

Θεματικού Άξονα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Συμπράττων Φορέας είναι ο Δήμος Καλαμάτας ο οποίος παρέχει στήριξη στην υλοποίηση του 

σχεδίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητοποίησης των φορέων της τοπικής κοινότητας 

προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Δικαιούχος Φορέας και Συμπράττων Φορέας  αναπτύσσουν  από 

κοινού πολυδύναμο  δίκτυο συνεργασίας  με πολυετή εμπειρία σε κοινωνικές δράσεις και 

προγράμματα υποστήριξης  προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ανέργους στην περιοχή.   

 

Στόχος 

 Η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των ατόμων 

ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, απειλούμενων από φτώχεια και αστέγων μέσα από ενέργειες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές του 

σχεδίου προς τους ωφελούμενους. 

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. 

 Αποτέλεσμα και ειδικότερος στόχος της πράξης είναι η δημιουργία 24 θέσεων απασχόλησης έμμεσα 

ωφελούμενων ανέργων νέων έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψής τους για τη δημιουργία νέων / συνέχιση 

λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Σχεδίου. 

 

 

 

 



[4] 

 

 

Αντικείμενο / Περιεχόμενο Φυσικού Αντικειμένου: 

Η Υλοποίηση του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης αφορά στη δημιουργία νέων /συνέχιση της λειτουργίας 

υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στην περιοχή παρέμβασης, οι οποίες 

παρέχουν μια δέσμη ομογενοποιημένων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους, αστέγους και άτομα 

ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια. 

 

Κοινωνικές Δομές και Παρεχόμενες Υπηρεσίες:  

Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών 

πρώτης ανάγκες σε ωφελούμενους. 

Β. Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων για την 

τροφοδοσία γευμάτων σε ωφελούμενα άτομα.  

Γ. Κοινωνικό φαρμακείο: Παροχή δωρεάν φαρμάκων,  υγειονομικού υλικού και λοιπών 

παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα. 

Δ. Δημοτικός Λαχανόκηπος: Έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου 

αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα άτομα, 

προκειμένου να τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. 

Ε. Τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελούμενων για τις ανταλλαγές 

αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος. 

ΣΤ. Γραφείο Διαμεσολάβηση: Δομή παροχής πληροφόρησης και 

υπηρεσίες διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές και σχετικά με την προώθησή τους 

στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

    

Πλέον των ανωτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, ανά Κοινωνική Δομή παρέχονται και υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική 

ενδυνάμωση των ωφελούμενων. 

 



[5] 

 

ΝΕΟ – Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη  
24 ανέργων έως 30 ετών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη 
λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στους Δήμους παρέμβασης ... 
 
 
 Ο Δικαιούχος Φορέας προβαίνει στη δημοσίευση της  Ανακοίνωσης /Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη του προσωπικού λειτουργίας των 

Κοινωνικών Δομών , Περίληψη της οποίας  έχει ως ακολούθως:   

 

Περίληψη Ανακοίνωσης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου /Υποέργου  «ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 

Καλαμάτας» (υπ’ αριθμ. 3.6352/6.1322 / 28-02-2013 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», ΑΔΑ: ΒΕΔ2Λ-ΧΟΩ, ΟΠΣ: 431303) 

 
Καλαμάτα, 18/07/2013 

Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών  

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)  

 
Ανακοινώνει 

Είκοσι-τέσσερις (24) προσλήψεις ανέργων νέων έως 30 ετών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
για τη λειτουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, στην περιοχή του Δήμου 

Καλαμάτας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια: 

 
Χρόνος  υποβολής αιτήσεων: 19/07/2013 - 02/08/2013 
Πληροφορίες  
Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες (απαραίτητα δικαιολογητικά, μοριοδότηση κριτηρίων κ.α.), οι 
ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) 
ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα, Δευτέρα - Παρασκευή, ώρες 10.00-15.00, στην κατωτέρω 
δομή στήριξης: 
 Αγία Τριάδα- Δυτικό Κέντρο, T.K. 24100 Καλαμάτα τηλ/fax: 27210 97222. 

Α/Α  
ΔΟΜΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

1 Α. Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκες σε ωφελούμενους 

5  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Διοικητικό προσωπικό, 3 
Υποστηρικτικό προσωπικό/ στελέχη τροφοδοσίας, 1 
Κοινωνικός λειτουργός 

24 ΜΗΝΕΣ 

2 Δ. Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή παροχής συσσιτίων για την τροφοδοσία 
γευμάτων σε ωφελούμενα άτομα. 

7  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Διοικητικό προσωπικό, 2  
Άτομα καθαριότητας, 3 Στελέχη κουζίνας, 1 Κοινωνικός 
λειτουργός 

3 Ε. Κοινωνικό φαρμακείο: 
Παροχή δωρεάν φαρμάκων , υγειονομικού υλικού και λοιπών 
παραφαρμακευτικών προϊόντων σε ωφελούμενα άτομα. 

3  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 Φαρμακοποιοί, 1  
Κοινωνικός λειτουργός 

4 ΣΤ. Δημοτικός Λαχανόκηπος: Έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου 
αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια, σε ωφελούμενα 
άτομα, προκειμένου να 
τα καλλιεργήσουν, με αποκλειστικό σκοπό την σίτιση τους. 

3  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1 Γεωπόνος, 1 Επιστάτης, 1 
Κοινωνικός λειτουργός 

5 Ζ. Τράπεζα χρόνου: Δομή συναλλαγής ωφελούμενων για τις ανταλλαγές 
αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος. 

4  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 3  Διοικητικό προσωπικό,  1  
Κοινωνικός λειτουργός 

6 Η. Γραφείο Διαμεσολάβηση: Δομή παροχής πληροφόρησης και υπηρεσίες 
διευκόλυνσης σε ωφελούμενα άτομα σχετικά με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές 
και σχετικά με την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

2  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2 Άτομα ανθρωπιστικών 
επιστημών       

Πλέον των ανωτέρω υπηρεσιών που παρέχονται, ανά Κοινωνική Δομή παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με 
στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση των ωφελούμενων.   

http://www.epeka.gr/
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Κοινωνικά στοιχεία των άμεσα ωφελούμενων ατόμων (άτομα που βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή, άστεγοι)... 

 
 

 Στο σημείο αυτό παρατίθεται  μια σύντομη καταγραφή των 

κοινωνικών στοιχείων (πληθυσμός, εξέλιξη, βασικά 

χαρακτηριστικά)  των άμεσα ωφελούμενων ατόμων του Σχεδίου 

[πηγή «Μελέτη ανάλυσης αναγκών περιοχής Δήμου Καλαμάτας»  - 

Απόσπασμα Σχεδίου Δράσης  - Εκπόνηση Δικαιούχος Φ.Π.Σ.Υ.Υ. 

«Ε.Π.Ε.Κ.Α.» σε συνεργασία με Συμπράττοντα Δήμο (2012)].   

 
 

 Η άμεσα ωφελούμενη ομάδα στόχος  διακρίνεται στις κάτωθι υποκατηγορίες:  

 1α) Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και απειλούνται από φτώχεια  
    
    Ως μέλη της ομάδας  νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος 

εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σύμφωνα με πιο πρόσφατα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ 

όπως προέκυψαν από σχετική  Έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των Νοικοκυριών 2010, το 

χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται σήμερα στο ετήσιο ποσό των 7.178 € ανά άτομο και σε 

15.073 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών,  

ωστόσο, τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να μεταβάλλονται (προς τα κάτω ή προς τα πάνω) και να 

επικαιροποιούνται πάντοτε με βάση μεταγενέστερες δημοσιευμένες έρευνες  από την ανωτέρω αρμόδια Αρχή.   

    Η ιδιότητα των μελών της ανωτέρω ομάδας δύναται να πιστοποιείται από τα ανάλογα δικαιολογητικά, όπως 

φορολογικά ή άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι τα άτομα αυτά είναι π.χ. ανασφάλιστα, με πολύ 

χαμηλό ετήσιο εισόδημα, βιβλιάριο απορίας –πρόνοιας κλπ. 

     

    Σύμφωνα με άτυπα διαθέσιμα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις υπηρεσίες και τους συνεργαζόμενους φορείς 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπολογίζεται ότι στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας  το 1/3 περίπου  των 

πραγματικών κατοίκων βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.  

  Συγκριτικά, σε επίπεδο χώρας διαπιστώνονται τα εξής (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. 3/1/2012 δειγματοληπτική έρευνα 

εισοδήματος συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών έτους 2010) : 

 το 20,1 % του πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια, όταν το κατώφλι υπολογίζεται στο 60%, της 

διάμεσου του συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.   

 ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.030.900 άτομα 

 ο πληθυσμός που διαβεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται με μερική απασχόληση 

ανέρχεται σε 544.800 άτομα 

 ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως: 

 γυναίκες άνεργες (40,0%) 

 μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο παιδί (33,4%) 

 νοικοκυριά με έναν ενήλικα 65 ετών και άνω (30,1%) 
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 νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά (29,3%) 

 μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (27,7%) 

 παιδιά ηλικίας 0-17 ετών  (παιδική φτώχεια 23%). 

 
1β) Άστεγοι 
Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή 

έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις 

αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους 

άστεγους περιλαμβάνονται, κυρίως, τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, άτομα που φιλοξενούνται 

από ανάγκη σε προσωρινά ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα 

καταλύματα.  

Μέχρι σήμερα δεν διατίθενται επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των αστέγων. 

Ωστόσο ανησυχητικά αναδεικνύονται τα στοιχεία για τις εκρηκτικές διαστάσεις που προσλαμβάνει 

πλέον σήμερα το φαινόμενο των «νεοαστέγων», σύμφωνα με τα πρόσφατα κατατεθειμένα στοιχεία 

στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων από εκπροσώπους της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, της τοπικής αρχής Αθηνών, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.). (Ιανουάριος 2012). 

Από τις εκθέσεις αποκαλύπτεται πλέον ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσης βγήκαν στο δρόμο άνθρωποι 

που ζούσαν εύπορα πριν το ξέσπασμά της, στους «νεοάστεγους» πια περιλαμβάνονται και ολόκληρες 

οικογένειες, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που καταλύουν με χαρτόνια και κουβέρτες  πλατείες σε 

παγκάκια, κάτω από γέφυρες, έξω από κλειστά καταστήματα, είναι αδιευκρίνιστος. 

Οι περισσότεροι από κείνους που ξεσπιτώθηκαν και πλέον βρίσκουν προσωρινή «στέγη» σε διάφορα σημεία 

είναι οφειλέτες της εφορίας. Άλλοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 

βγάλουν βιβλιάριο απορίας, να αποκλείονται έτσι από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ως εκ τούτου να 

ζουν σε καθεστώς εξαθλίωσης.  

Από το Υπουργείο Υγείας αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τους τελευταίους μήνες 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και ότι αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη στην ελληνική οικογένεια ο αριθμός 

των αστέγων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Επισημάνθηκε ότι δεν είναι ακόμα γνωστός ο ακριβής αριθμός 

των αστέγων καθώς δεν είναι καταγεγραμμένοι και ασφαλώς επισημαίνεται η ανάγκη συνασπισμού 

των αρμόδιων κεντρικών διοικήσεων (υπ. Υγείας) με υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης  και 

ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.  

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο Δήμο Καλαμάτας αρχίζει να εντοπίζεται όλο και περισσότερο το 

φαινόμενο συγκέντρωσης αστέγων σε κεντρικά σημεία αυτού, όπως στο χώρο του παλιού νοσοκομείου, στο 

κτήριο της πρώην καρδιολογικής κλινικής κλπ. 
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Διαδικασίες προετοιμασίας προσέλκυσης άμεσα ωφελούμενων και έναρξης 
λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών .... 
 

Πλέον των ανωτέρω, εξελίσσονται οι διαδικασίες  προσέλκυσης των άμεσα ωφελούμενων  μελών 

ευπαθών ομάδων  του Σχεδίου αλλά και οργανωτικής προετοιμασίας για την έναρξη λειτουργίας των 

Κοινωνικών Δομών.  

 

 

 

Ειδικότερα ο Δικαιούχος, ως συντελεστής διάχυσης της πληροφορίας στους ωφελούμενους του σχεδίου,  

εφαρμόζει τους  προβλεπόμενους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας και χρησιμοποιεί κάθε 

πρόσφορο μέσο που συμβάλλει στη διαφάνεια και απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.  

Προς το σκοπό της προσέγγισης της στοχοθετούμενης ομάδας καθώς και της ευρύτερης πληροφόρησης, 

ενημέρωσης και ενεργοποίησης  του πληθυσμού της τοπικής κοινότητας, επιδιώκονται  δράσεις/μέσα  

Δημοσιοποίησης - Ενημέρωσης, όπως ενδεικτικά :  

- Ανακοινώσεις /Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  

- Ανάρτηση ανακοινώσεων, αφισών  

- Καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες κλπ. 

- Διάθεση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) 

- Ενημέρωση-πληρόφορηση δυνητικά ωφελούμενων κλπ.  

 
Πλέον  των ενεργειών δημοσιοποίησης που αναπτύσσονται από τον ίδιο τον Δικαιούχο, ο τελευταίος 

συνεργάζεται με τον Εθνικό Μηχανισμό Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την επίτευξη της 

μέγιστης αποτελεσματικότητας συστηματικής πληροφόρησης-ενημέρωσης των ωφελούμενων  και του 

ευρύτερου κοινού για τις Κοινωνικές Δομές και την ευρύτερη προώθηση του κοινωνικού έργου.   

Ακολουθούν ενέργειες επιλογής των άμεσα ωφελούμενων, βασιζόμενων  σε ανοικτό σύστημα επιλογής 

προσαρμοσμένου  στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των μελών.   Η λογική του συστήματος αυτού βασίζεται 

στην παράμετρο της  μέγιστης αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να  

υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα άμεσης  αντιμετώπισης της φτώχειας  και ανακούφισης του ωφελούμενου 

πληθυσμού. Επιμέρους στοιχεία σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κλπ. 

δημοσιεύονται στις αντίστοιχες ανακοινώσεις / προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος  του Φορέα.  

Παράλληλα, πραγματοποιούνται ενέργειες ολοκλήρωσης της οργανωτικής προετοιμασίας των Κοινωνικών 

Δομών, η έναρξη λειτουργίας των οποίων αναμένεται σε επόμενο χρονικό διάστημα.  
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Στη συνέχεια, παρατίθεται ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό των Κοινωνικών Δομών στους Δήμους  

παρέμβασης: 

 

 

 

    Πληροφορίες  

   Για πρόσθετη ενημέρωση και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι μπορούν να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα του Δικαιούχου Φορέα (www.epeka.gr) ή να απευθύνονται στα αρμόδια Στελέχη του Φορέα στο 

τηλ. κέντρο 210-3625300.  

 
Κοινωνικό Φαρμακείο 

 

 
Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 
 

Δημοτικός Λαχανόκηπος 
 

 

http://www.epeka.gr/
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Η Πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο,                                                                    
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 

 

 

 
   

    

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Π.Ε.Κ.Α.) 

 
    

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 

Φορέας Παροχής 
Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών  «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΘΗΝΩΝ»  
(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 

 
 

Δομές: 
Αθήνα 

Θεσσαλονίκη  

Καλαμάτα  

Μυτιλήνη 
 

Κεντρική Δομή Αθηνών: 
Κανάρη 20, 

Τ.Κ. 10674 Αθήνα    

Τηλ.: 210 3625300                                                                            
Fax.: 210 3618341 

E-mail: info@depeka.gr   
URL: www.epeka.gr  
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