
   

 

 

 

H ΚΟΔΕΠ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΕΓΗ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ ΣΕ 35 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΣΤΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ» 

 
Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και το Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ), έχει ξεκινήσει ήδη να υλοποιεί το σχέδιο με τίτλο «Εστία & Εργασία 
ΙΙ» που αφορά στη συμπληρωματική πρόσκληση για το πρόγραμμα «Στέγαση 
και Εργασία για τους αστέγους», το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αρ.Δ13/οικ.  
 
Σκοπός του Σχεδίου ΣΕ-15 είναι η ένταξη 35 ωφελούμενων σε 20 
νοικοκυριά για 18 μήνες. 
 
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνθρωποι που έχουν καταγραφεί από τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε 
ακατάλληλα καταλύματα ή φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας 
Αστέγων ή Υπνωτήρια. 
 
Σήμερα, 5 μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος, και παρά τις δυσκολίες και 
τους περιορισμούς της πανδημίας, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να υλοποιεί με επιτυχία το πλάνο που έχει αναλάβει:  
 
Δηλαδή όχι μόνο την εύρεση αξιοπρεπούς στέγης σε όλους τους ωφελούμενους 
του προγράμματος καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες, αλλά και 
εξασφαλίζοντας, παρά τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας, δουλειά για το 
απαιτούμενο ποσοστό 20%, ήτοι σε 6 άτομα. 
 
Σημειώνεται ότι η ΚΟ.Δ.Ε.Π ενισχύει τους ωφελούμενους και πέρα από το 
πρόγραμμα, καλύπτοντας και άλλες από τις βασικές τους ανάγκες.  
 
Αναφέρεται ακόμα ότι εφαρμόστηκε ένα σύστημα αξιολόγησης της ευαλωτότητας 
κατά την επιλογή των ωφελούμενων και συνεχίζεται η περαιτέρω στήριξη μέσω 
των υπηρεσιών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στους ανθρώπους αυτούς, με διανομή 
επισιτιστικών πακέτων, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη κλπ.  
 
Δράσεις οι οποίες προσφέρουν μία ανάσα ανακούφισης σε όλους όσους 
δέχονται βοήθεια μέσω του προγράμματος. 
 
Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος, προσφέροντας τις 
βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες σε όλους τους ωφελούμενους, ξεπερνώντας τα 
όποια εμπόδια προκύπτουν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 
 



   

 

 
«Όταν πια είχα αρχίσει να απελπίζομαι, ότι δεν θα μπορέσω να τα καταφέρω, το 
«Στέγη και Εργασία ΙΙ» ήρθε στη ζωή μου σαν ένα μεγάλο δώρο. Όχι μόνο έχω 
ένα σπίτι που ονειρευόμουν για το παιδί μου αλλά ξεκινώντας την εργασία μου 
ξανά, νιώθω ότι έχω τη δύναμη να ξαναπιάσω το νήμα της ζωής από εκεί που το 
άφησα όταν αρρώστησα.»  
 
Ο. ετών 36 / ωφελούμενη του προγράμματος 
 
Ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας ανέφερε σχετικά με 
την υλοποίηση του προγράμματος: 
 
«Η κοινωνική συνοχή αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο όλων όσων ασχολούμαστε 
με τα κοινά.  
 
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η ΚΟ.Δ.Ε.Π. υλοποιεί με επιτυχία ένα ακόμα 
πρόγραμμα, το οποίο κάνει πράξη τον ορισμό της κοινωνικής συνοχής. 
 
Για όλους εμάς που ζούμε την καθημερινότητα των άστεγων συμπολιτών μας, 
ίσως δεν υπάρχει πιο ξεχωριστή στιγμή από εκείνη, όταν τους βλέπεις πλέον να 
επανέρχονται στην κανονικότητα, αποκτώντας και πάλι το δικό τους νοικοκυριό, 
τη δική τους δουλειά, τη δική τους φυσιολογική ζωή! 
 
Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες τους Δήμου Πειραιά όσο 
και με του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ώστε να μη μείνει αβοήθητος ούτε ένας Πειραιώτης άστεγος - 
ωφελούμενος του προγράμματος. 
 
Μένουμε βαθιά προσηλωμένοι στη δέσμευση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη 

Μώραλη για άσκηση πολυεπίπεδης κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερη θέληση, ευαισθησία και ελπίδα για ένα πολύ 

καλύτερο παρόν και μέλλον, όλων των συνδημοτών μας που έχουν ανάγκη τη 

στήριξή μας».  


