
 
                 Σχέδιο Δράσης: 

«ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο 
Καλαμάτας» 

 (στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ», Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») 

Όλοι μαζί μπορούμε...  

                     Όλοι μαζί στηρίζουμε… 

 

 

Δικαιούχος Φορέας Υλοποίησης : 

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών                                                                         

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

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 

 ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 

………………………………………………………………….. 

Κανάρη 20 Τ.Κ. 10674 Αθήνα  

Tηλ. 210-3625300, Fax.  210-3618341,                                                              

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

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
..................................................................... 
Αριστομένους 28, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα    
Tηλ. 2721360700,   Fax. 2721360760,    
E-mail: info@kalamata.gr,  
URL: www.kalamata.gr  

mailto:info@depeka.gr
http://www.epeka.gr/
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 Δικαιούχος Φορέας  Υλοποίησης 

 

Δικαιούχος Φορέας Υλοποίησης του σχεδίου δράσης  είναι ο  Φορέας Παροχής Συνοδευτικών 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» 

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»),  ένας ευρύτερος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστήριξης 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με έμφαση στον τομέα των κοινωνικών υποστηρικτικών 

υπηρεσιών, στα πλαίσια του οποίου λειτουργούν δομές στήριξης και πρωτοβάθμιας παροχής 

φροντίδας, καθώς και κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, με στόχο τη 

διευκόλυνση της ποιότητας ζωής και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων πληθυσμού 

(άστεγοι, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια). 

Συμπράττων Φορέας του σχεδίου δράσης είναι o Δήμος Καλαμάτας που παρέχει στήριξη 

στην υλοποίηση του σχεδίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κινητοποίησης των φορέων 

της τοπικής κοινότητας. 

 

 Πράξη «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» -  Στόχος / Αποτέλεσμα  

 

Στόχος της πράξης  είναι  η ενδυνάμωση και κοινωνική 

ενσωμάτωση των άμεσα ωφελούμενων, δηλαδή των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων 

και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση 

φτώχειας/απειλούμενων από φτώχεια μέσα από ενέργειες 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης,  

οι οποίες παρέχονται από όλες 

τις Κοινωνικές Δομές του σχεδίου προς τους ωφελούμενους, καθώς και 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 ή/ και τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών 

Δομών του Σχεδίου. 

 



 

 

 

…για κάποιους ανθρώπους… 
 

το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι τα αγαθά τους…  
η Δομή Παροχής Συσσιτίων είναι η τροφή τους… 

το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι η υγεία τους… 
ο Δημοτικός Λαχανόκηπος είναι η αυλή τους…                                      

η Τράπεζα Χρόνου είναι οι διαθέσιμες υπηρεσίες τους… 
το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι η ενημέρωσή τους… 

 
Η προσφορά όλων μας... 

...βοήθεια πολλών. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 Κυριότερες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους άμεσα ωφελούμενους 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  

 Διανομή τροφίμων, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, 

είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ. 

 Σύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία 

Δομή παροχής Συσσιτίων 

 Παροχή σίτισης  

Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων  

 Συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους 

 Συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων και πολιτών  

Δημοτικός Λαχανόκηπος 

 Παραχώρηση/ Κατανομή ισομερών τεμαχίων αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος για 

καλλιέργεια με σκοπό τη σίτιση των ωφελούμενων 

Τράπεζα χρόνου 

 Συναλλαγή/ Ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος 

Γραφείο Διαμεσολάβησης 

 Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις υπηρεσίες των Κοινωνικών Δομών και προώθηση σε αυτές 

 Διευκόλυνση στην επικοινωνία με κρατικούς φορείς σε θέματα υγείας και εργασίας  

Όλες οι Κοινωνικές Δομές 

 Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την 

κοινωνική ενδυνάμωση 

 Λοιπές συναφείς υπηρεσίες 

 

 

 

 

 



☺ Δήμος Παρέμβασης 

Δήμος Καλαμάτας 

(Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας/Περιφέρεια Πελοποννήσου) 
 

☺ Δικαιούχος Φορέας λειτουργίας Κοινωνικών Δομών 

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

        

 
Για πληροφορίες  μπορείτε να απευθύνεστε  στα Κεντρικά Γραφεία του Δικαιούχου Φορέα: 

Κανάρη 20, Τ.Κ. 10674 – Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, fax: 210-3618341, 

 Ε-mail: info@depeka.gr 

URL: www.epeka.gr 

καθώς και  στη Δομή Στήριξης 

 Αγία Τριάδα-Δυτικό Κέντρο, T.K. 24100 Καλαμάτα, τηλ/fax:27210-97222 

Κοινωνικές Δομές ανά Τομέα  στον Δήμο Παρέμβασης  

mailto:info@depeka.gr
http://www.epeka.gr/


 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»                                    

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») 
ΚΑΝΑΡΗ 20 Τ.Κ. 10674 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3625300, FAX. 210-3618341,                                                              
E-MAIL: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr  

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:info@depeka.gr
http://www.epeka.gr/

