
 

 

 
 

                 
 
 
Σν Πεξηνδηθφ Γειηίν ηνπ ρεδίνπ «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο 
παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο» (πξφγξακκα «ΣΔΓΑΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ», Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 
Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο). 

 

Α’ ΣΡΙΜΗΝΟ 2015 
Γηαλέκεηαη δσξεάλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

    

ε απηό ην ηεύρνο …  

 Σν πξφγξακκα «ηέγαζε θαη Επαλέληαμε» θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ζηέγεο 

 Έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ  «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν 

ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο»: Πεξηερφκελν, 

νκάδα ζηφρνο, ζθνπφο, δξάζεηο & εθηηκψκελα απνηειέζκαηα  

 Αλαθνίλσζε πεξίιεςεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε/επηινγή θαη έληαμε  σθεινχκελσλ αζηέγσλ ζην ζρέδην 

 
 
 
 

 
 

Η Ππάξη ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ 
Γπαμμαηείαρ Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ». 
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        Εηζαγσγηθό ζεκείσκα… 

 
 

               Φίιεο θαη Φίινη,   

        Με ην πεξηνδηθφ Newsletter επηδηψθνπκε λα κεηαθέξνπκε ηηο εμειίμεηο, ηελ πνξεία & ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ρεδίνπ κε ηίηιν  «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο» πνπ πινπνηείηαη απφ ην Γηθαηνχρν Φνξέα Γήκν 

Καιακάηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δηαίξν Φνξέα Παξνρήο πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

«ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.») (ππ’ αξηζκ. 

πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, 

Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο). 

        Η Πξάμε (ζρέδην)  ζπκβάιιεη ζηελ  αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ειιηπνχο ή επηζθαινχο ζηέγαζεο 

αζηέγσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο, κέζσ πνιπδχλακσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο 

παξέκβαζεο. Με ηελ παξνχζα πεξηνδηθή έθδνζε Newsletter επηηπγράλεηαη ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε ζην 

επξχ θνηλφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην αιιά θαη ε απαηηνχκελε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ καο κέζσ ηεο 

ζπγθέληξσζεο & ζπλερνχο αλαηξνθνδφηεζεο   εληππψζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ.   

         

        Οη Φνξείο πινπνίεζεο αλαπηχζζνπλ  επί ζεηξά εηψλ  πνιπδχλακν  δίθηπν ζπλεξγαζίαο  κε πνιπεηή 

εκπεηξία ζε θνηλσληθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο  πξνο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη 

αλέξγνπο ζηελ πεξηνρή, εηδηθφηεξα δε κε έκθαζε ζε αζηέγνπο/ άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε αθαηάιιεια 

θαηαιχκαηα, άηνκα ζε θαηάζηαζε θηψρεηαο ή απεηινχκελα απφ θηψρεηα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ «Κνηλσληθψλ Γνκψλ Άκεζεο Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο». Η πνιπεηήο απηή ζπλεξγαζία 

θαη εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ Φνξέσλ νδήγεζε ζηελ σξηκφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ κέζα απφ 

ην νπνίν δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε, δηεχξπλζε θαη κεηεμέιημή ηνπ εηαηξηθνχ 

θνηλσληθνχ ζρήκαηνο ζε έλαλ ηζρπξφ θαη βηψζηκν πλαζπηζκφ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ πεξηνρή.   

 
        Γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ζηέγαζεο θαη επαλέληαμεο ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζην βαζηθφ αγαζφ ηεο ζηέγεο αιιά, πεξαηηέξσ 

θαη ηεο θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο ηνπο επαλέληαμεο.  

        Απηφο είλαη θαη ν δηθφο καο ζηφρνο. Γηαηί ζέινπκε λα ζπλερίζνπκε λα πξνζπαζνχκε λα γηλφκαζηε 

θαιχηεξνη ζε απηφ πνπ θάλνπκε. Να παξέρνπκε ππεξεζίεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη θξνληίδαο θαη ζηήξημεο 

ζε αλζξψπνπο πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε.    

        Γηα ηνπο Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ,   Γήκν Καιακάηαο &  Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.».                 
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Η αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο ζηέγεο, δεδνκέλεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο 

γηα ην θξάηνο πξφλνηαο ηεο Διιάδαο.  Ο λνκνζέηεο, αλαγλσξίδνληαο ηε 

δηφγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζέζπηζε κε ην Νφκν 4254/14 ηε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ή δξάζεσλ γηα ηνπο άζηεγνπο. 

 

Η αλσηέξσ πξάμε (ζρέδην) εληάζζεηαη ζην Πξφγξακκα «ηέγαζε θαη επαλέληαμε» ηνπ  

Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο,  ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ 

ζηέγαζεο, ζίηηζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο αζηέγσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.4052/2012 

θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πόξνπο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πξφλνηαο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ. 

Ωο Αξρή Γηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη νξηζζεί ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ). 

 

Δηδηθφηεξα, ζην  άξζξν 29 παξ.1 ηνπ Ν.4052/2012  «αλαγλσξίδνληαη νη άζηεγνη σο εππαζήο 

θνηλσληθή νκάδα, ζηελ νπνία παξέρεηαη θνηλσληθή πξνζηαζία. Ωο άζηεγνη νξίδνληαη φια ηα 

άηνκα πνπ δηακέλνπλ λφκηκα ζηε ρψξα, ηα νπνία ζηεξνχληαη πξφζβαζεο ή έρνπλ επηζθαιή 

πξφζβαζε ζε επαξθή ηδηφθηεηε, ελνηθηαδφκελε ή παξαρσξεκέλε θαηνηθία πνπ πιεξνί ηηο 

αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαζέηεη ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη 

ειεθηξνδφηεζεο. 2. ηνπο αζηέγνπο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο απηνί πνπ δηαβηνχλ ζην δξφκν, 

ζε μελψλεο, απηνί πνπ θηινμελνχληαη απφ αλάγθε πξνζσξηλά ζε ηδξχκαηα ή άιιεο θιεηζηέο 

δνκέο, θαζψο θαη απηνί πνπ δηαβηνχλ ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα». 

 

Η κεηάβαζε απφ ηηο δνκέο επείγνπζαο ζηέγαζεο θαη ηνπο 

Κνηλσληθνχο Ξελψλεο ζε απηφλνκεο ζηεγαζηηθέο ιχζεηο 

πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία πξνζηηήο θαη θαηάιιειεο 

ζηέγαζεο.  

Η πξφζβαζε ζε ζρήκαηα ζηήξημεο κηζζσκάησλ, παξάιιεια κε ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ ή άιισλ βηνηηθψλ αλαγθψλ, παξακέλνπλ νη πην δεκνθηιείο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

έιιεηςεο ζηέγεο. 

Γεληθά γηα ην πξόγξακκα «ηέγαζε θαη επαλέληαμε» θαη ην ξόιν ηνπ ζηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ θνηλσληθνύ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ζηέγεο 
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Σα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο ζε δηακεξίζκαηα, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο επαλέληαμεο γηα ηνπο 

σθεινχκελνπο, αθνχ ε επαθή κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ είλαη πην άκεζε ζε ζρέζε κε ην 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν παξέκελαλ ζε δνκέο επείγνπζαο ζηέγαζεο ή ζε θνηλσληθνχο μελψλεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πξέπεη λα επηιπζνχλ, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηνπο 

ίδηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεί πξφζθαηεο Μειέηεο ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Φνξέσλ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε άιιεο 

ζπλαθείο πεγέο, κέρξη ζήκεξα δελ δηαηίζεληαη επίζεκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ αζηέγσλ.  

 

Ωζηφζν αλεζπρεηηθά αλαδεηθλχνληαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο εθξεθηηθέο δηαζηάζεηο πνπ 

πξνζιακβάλεη πιένλ ζήκεξα ην θαηλφκελν ησλ «λεναζηέγσλ» ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Πξσηεχνπζαο, ζχκθσλα κε ηα πξφζθαηα θαηαηεζεηκέλα ζηνηρεία ζηελ Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ απφ εθπξνζψπνπο ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο, ηεο ηνπηθήο αξρήο Αζελψλ, ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ θαη ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (Δ.Δ.Γ.Α.) (Ιαλνπάξηνο 2012). 

Απφ ηηο εθζέζεηο απνθαιχπηεηαη πιένλ φηη εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο βγήθαλ ζην δξφκν 

άλζξσπνη πνπ δνχζαλ εχπνξα πξηλ ην μέζπαζκά ηεο, ζηνπο «λενάζηεγνπο» πηα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο, ελψ ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηαιχνπλ κε 

ραξηφληα θαη θνπβέξηεο  πιαηείεο ζε παγθάθηα, θάησ απφ γέθπξεο, έμσ απφ θιεηζηά 

θαηαζηήκαηα, είλαη αδηεπθξίληζηνο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ θείλνπο πνπ μεζπηηψζεθαλ θαη πιένλ βξίζθνπλ πξνζσξηλή «ζηέγε» ζε 

δηάθνξα ζεκεία είλαη νθεηιέηεο ηεο εθνξίαο. Άιινη ρξσζηνχλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα βγάινπλ βηβιηάξην απνξίαο, λα απνθιείνληαη έηζη απφ ηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη σο εθ ηνχηνπ λα δνπλ ζε θαζεζηψο εμαζιίσζεο.  
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Απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο αλαθέξζεθε φηη ην θαηλφκελν έρεη πάξεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φηη αλ δελ ππήξρε ε αιιειεγγχε ζηελ 

ειιεληθή νηθνγέλεηα ν αξηζκφο ησλ αζηέγσλ ζα ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξνο.  

 

 

 

Δπηζεκάλζεθε φηη δελ είλαη αθφκα γλσζηφο ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ αζηέγσλ θαζψο δελ είλαη 

θαηαγεγξακκέλνη θαη αζθαιψο επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ζπλαζπηζκνχ ησλ αξκφδησλ θεληξηθψλ 

δηνηθήζεσλ (ππ. Τγείαο) κε ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  θαη επξχηεξεο θνηλσληθέο 

δπλάκεηο. 

 

Πεγέο: 

 ρέδην «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηε Γπηηθή Αηηηθή: Πνιπδχλακν ζρέδην δξάζεσλ 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο» 

 Ιζηνζειίδα Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, www.ypakp.gr 

 ΑΜΠΔ 

 Ηιεθηξνληθφο ηχπνο 

 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα,  βι. ηζηνζειίδεο:  

 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο,  

www.ypakp.gr  

 Δζληθφ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΔΙΔΑΓ), www.eiead.gr  

 

 

http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.eiead.gr/
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Δγθξίζεθε θαη πινπνηείηαη ην ζρέδην κε ηίηιν «ηέγαζε θαη 

επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ 

θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο αζηέγνπο»  κε Γηθαηνχρν Φνξέα 

ην Γήκν Καιακάηαο θαη Δηαίξνη ηνλ  Φ.Π..Τ.Τ. «Δ.Π.Δ.Κ.Α.», ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε & Δπαλέληαμε» (ππ’ αξηζκ. πξση. 

Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, 

Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο,  Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & 

Αιιειεγγχεο). 

 
Σν ζρέδην ππνβιήζεθε δπλάκεη ζρεηηθήο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε 

γλψκνλα ηε δηθηχσζε πνπ ζπλδέεη ηνπο αλσηέξσ Φνξείο θαη ηελ πνιπεηή εκπεηξία ζε 

θνηλσληθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηήξημεο πξνο ΔΚΟ θαη αλέξγνπο ζηελ πεξηνρή, κε 

έκθαζε ζε αζηέγνπο/άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζε αθαηάιιεια θαηαιχκαηα, άηνκα ζε θαηάζηαζε 

θηψρεηαο ή απεηινχκελα απφ θηψρεηα.   

 
Πεξηερόκελν 

Σν εγθξηζέλ ζρέδην πεξηιακβάλεη πνιπδύλακεο δξάζεηο θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα 

ηνπο σθεινχκελνπο αζηέγνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο,  ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ, φπσο πξνθχπηνπλ κέζσ ζπζηεκαηηθψλ 

εξεπλψλ ηνπ Γηθαηνχρνπ θαη ησλ πλεξγαδφκελσλ Φνξέσλ. 

 

Δηδηθφηεξα αθνξά ελέξγεηεο:  

α) ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο/πιεξνθφξεζεο,  

β) ζηέγαζεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο,  

γ) εξγαζηαθήο επαλέληαμεο, ησλ σθεινχκελσλ, θαζψο θαη   

δ) ελεκέξσζεο  θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 

 

 

 

Έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ  «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ Καιακάηα: 
Πνιπδύλακν ζρέδην δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο γηα ηνπο 
αζηέγνπο»: Πεξηερφκελν, νκάδα ζηφρνο, ζθνπφο, δξάζεηο & εθηηκψκελα 
απνηειέζκαηα  

 … 
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Ωθεινύκελνη 

Ωθεινχκελνη (νκάδα ζηφρνο)  ηνπ ζρεδίνπ είλαη 25 άηνκα, άζηεγνη πνπ δηαβηνχλ ζε 

επηζθαιή θαηνηθία  ζηελ  πεξηνρή παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο θαη ηνπ εγθξηζέληνο ζρεδίνπ. 

 

ηόρνο 

ηφρνο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε έληαμε ζε απηφ σθεινχκελσλ αηφκσλ ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα 

δηάζηεκα έσο θαη ελφο έηνπο, κε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπο θαη ζηνπο δχν (2) αλσηέξσ 

ππιψλεο ελεξγεηψλ α) ζηέγαζεο θαη β) επαλέληαμεο, ελψ εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ 

είλαη: 

 Η άκεζε κεηάβαζε ζε απηφλνκεο κνξθέο δηαβίσζεο κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηέγαζε  θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο 

 Η επαλέληαμε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ εξγαζηαθήο 

επαλέληαμεο 

 
 

                           Εθηηκώκελα απνηειέζκαηα 

Απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ επηδηψθεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο έιιεηςεο ζηέγεο 

θαη ε ζηαδηαθή κεηάβαζή ηνπο ζε απηφλνκεο ζηεγαζηηθέο 

ιχζεηο πξνο ηνπο σθεινχκελνπο, θαζψο θαη ε εξγαζηαθή 

ηνπο επαλέληαμε.  

Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλεξγίαο ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ 

ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ σθεινχκελσλ κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο απαζρφιεζεο, ζπκβνπιεπηηθήο θαη θαηάξηηζεο θαη θαη’ επέθηαζε ε 

ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

ην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ,  αλαπηχζζνληαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνζέιθπζεο, 

επηινγήο/έληαμεο ησλ σθεινχκελσλ ζην ζρέδην, ελψ ζηαδηαθά εμειίζζνληαη θαη νη ινηπέο 

πνιπδχλακεο δξάζεηο  απηνχ. 

 

 

Σν ζρέδην πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζηηο 31.12.2015.  
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Οη Φνξείο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ   πξνβαίλνπλ  ζηε 
δεκνζίεπζε ηεο  Αλαθνίλσζεο Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο  

Ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζέιθπζε/επηινγή θαη έληαμε 
ησλ σθεινύκελσλ αζηέγσλ ζην ζρέδην, Πεξίιεςε ηεο 

νπνίαο  έρεη σο αθνινχζσο:   

Πεξίιεςε Αλαθνίλσζεο/Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ πξνζέιθπζε /επηινγή 

σθεινύκελσλ  ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ /Έξγνπ  «ηέγαζε θαη επαλέληαμε ζηελ 
Καιακάηα» (ππ’ αξηζκ. πξση. Γ23/νηθ.48277/2531/17.12.2014 (ΑΓΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΓ0) ζρεηηθή Δγθξηηηθή Απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο, Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πξφλνηαο, Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο & Αιιειεγγχεο)      
 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ  
Σοσς/ηις ενδιαθερόμενοσς/ες σπουήθιοσς/ες ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ/Δ ποσ πληρούν ηις ζτεηικές προϋποθέζεις για ηην ςποβολή 
αιηήζευν  ζςμμεηοσήρ ζηο σέδιο «ηέγαζη και επανένηαξη ζηην Καλαμάηα: Πολςδύναμο ζσέδιο δπάζευν κοινυνικήρ 
παπέμβαζηρ για ηοςρ αζηέγοςρ», όπφς περιγράθεηαι  ζηη ζσνέτεια:    

 
Πιεξνθνξίεο  

 
Για ππόζθεηη ενημέπωζη και πληποθοπίερ, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να επιζκέπηονηαι ζηιρ ιζηοζελίδερ ηος Δικαιούσος Φοπέα 

(www.dimoskalamatas.gr) και ηος Εηαίπος Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.» (www.epeka.gr) ή να απεςθύνονηαι ζηα απμόδια Σηελέση, από Τεηάπηη 06 
Μαΐος 2015 – Τπίηη 12 Μαΐος 2015, ώπερ 8.00 έωρ 14.00, ζηην κάηωθι δομή ζηήπιξηρ: 

 Δομή Διεύθςνζη Ππόνοιαρ Δήμος Καλαμάηα Ψαπών 15 (Διοικηηήπιο) Τ.Κ. 24100, Ιζόγειο, γπαθεία 363 & 364 ηηλ. 2721361858 & 
2721361864 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ 
ΦΟΡΔΑ 

ΔΣΑΙΡΟΙ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ΟΜΑΓΑ 
ΣΟΥΟ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΔ/ΓΡΑΔΙ  ΑΡΙΘΜΟ 
ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΓΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

ΦΟΡΔΑ 
ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ 
ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
«ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ 
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & 
ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 
ΚΔΝΣΡΟ 
ΑΘΗΝΧΝ» 
(Φ.Π..Τ.Τ. 
«Δ..Π.Δ.Κ.Α.») 
 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΗΜΟΤ 
ΚΑΛΑΜΑΣΑ/ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 
ΔΝΟΣΗΣΑ (ΝΟΜΟ)  
ΜΔΗΝΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ    

AΣΔΓΟΙ 1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
ΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ 
ΣΟ ΥΔΓΙΟ 

1. Γημιοςπγία πποθίλ/Γημιοςπγία αηομικού πλάνος 
επανένηαξηρ 

25  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ- 
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 

2015 

2. ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ  

1. Φςσοκοινυνική ςποζηήπιξη & Γιαζύνδεζη με 
απμόδιερ Τπηπεζίερ 

25 

2. Δπαγγελμαηική ςμβοςλεςηική/ςμβολεςηική 
διασείπιζηρ πόπυν, λογιζηικήρ ςποζηήπιξηρ 

3. Νομική ςμβοςλεςηική & Δπγαζιακή Τποζηήπιξη 

3. ΣΔΓΑΗ 

1. Δξεύπεζη καηάλληληρ ζηέγηρ 25 

2. Δπιζκεςή ςθιζηάμενηρ καηοικίαρ 

3.Κάλςτη οικοζκεςήρ 

4.Κάλςτη καθημεπινών αναγκών 

4. ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ  1.Δπγαζιακή εμπειπία 25 

5. ΔΝΗΜΔΡΧΗ-
ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 
ΚΟΙΝΟΤ 

1. Πληποθόπηζη ηος έπγος: 
α. Ανάπηςξη /Λειηοςπγία ςποζελίδαρ ζηην 
ΙΣΟΔΛΙΓΑ ηος Γικαιούσος Φοπέα 
β. Έκδοζη ένηςπος ςλικού πληποθόπηζηρ και 
ενημέπυζηρ (ένηςπα-θςλλάδια-αθίζερ, κλπ.) 
γ. Έκδοζη πεπιοδικού Newsletter 

25 ΑΣΟΜΑ 
ΟΜΑΓΑ 

ΣΟΥΟΤ & 
ΔΤΡΤΣΔΡΟ 

ΠΛΗΘΤΘΜΟ 
(ΚΟΙΝΟ) 

2. Γημόζιερ ζσέζειρ: 
α. Λειηοςπγία Γπαθείυν Γημοζίυν σέζευν και 
Δπικοινυνίαρ 
β. Ανακοινώζειρ/Πποζλήζειρ εκδήλυζηρ 
ενδιαθέπονηορ ζηον ηύπο και ζε σώποςρ 

ζςγκένηπυζηρ ηηρ ομάδαρ ζηόσος 

6.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ & 
ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ/ΑΞΙΟΛΟΓ
ΗΗ 

Δνέπγειερ παπακολούθηζηρ ςλοποίηζηρ ηος 
σεδίος 

- 

Αξιολόγηζη (εζυηεπική & εξυηεπική) - 

ςζηάζειρ ζε επγοδόηερ και 
υθελούμενοςρ/παπακολούθηζη ζςμμόπθυζηρ       

- 

Αλαθνίλσζε πεξίιεςεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 
πξνζέιθπζε/επηινγή θαη έληαμε  σθεινύκελσλ αζηέγσλ ζην ζρέδην 

  

 

http://www.dimoskalamatas.gr/
http://www.epeka.gr/
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«…Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ζηνλ 
ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ πγεία θαη επεκεξία, θαη εηδηθφηεξα ηξνθή, 

ξνπρηζκφ, θαηνηθία, ηαηξηθή πεξίζαιςε, φπσο θαη ηηο απαξαίηεηεο 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο...»  

 Άξζξν 25 Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο  Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

 

 

«…Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ην 
επάγγεικα ηνπ, λα έρεη δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αλεξγία…» 

Άξζξν 23 Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο  Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

 

 

«…Κάζε άηνκν, σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη δηθαίσκα 
θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ε θνηλσλία, κε ηελ εζληθή πξσηνβνπιία θαη ηε 
δηεζλή ζπλεξγαζία, αλάινγα πάληα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
δπλαηφηεηεο θάζε θξάηνπο, έρεη ρξένο λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ…» 

Άξζξν 22 Οηθνπκεληθήο Δηαθήξπμεο  Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 
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   ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ     
        Αξηζηνκέλνπο 28, Σ.Κ. 24100 Καιακάηα,  
        ηει.:2721360701,fax: 2721360760 
        web: www.kalamata.gr, email: dhmarxos@kalamata.gr 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Ππάξη ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ «Σηέγαζη και Επανένηαξη» και σπημαηοδοηείηαι από πόποςρ ηηρ Γενικήρ 
Γπαμμαηείαρ Ππόνοιαρ, ηος Υποςπγείος Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ». 

 

 

Εζληθό Ιλζηηηνύην Εξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ 
(Αξρή Δηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο «ΣΕΓΑΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΣΑΞΗ») 

Κ. Παιακά 6-8 Σ.Κ. 111 41 Αζήλα 
Σει.: 210 2120737, 210 2120746, Fax: 210 2285122 

E-mail: info@eiead.gr, URL: www.eiead.gr 
 

 

 

 

          Φ.Π..Τ.Τ. 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ &  

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Καλάξε 20 Αζήλα   T.K. 10674 / 

Αγία Σξηάδα Γπηηθφ Κέληξν Σ.Κ. 24100 Καιακάηα 
Tει. 210- 3625300/27210-97222,  

Fax. 210-3618341/27210-97222 
Δ-mail : info@depeka.gr, URL: www.depeka.gr 
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