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Social Innovation Piraeus



Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) αποτελεί ένα Νομικό

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις, που

σκοπό έχουν την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή

υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά.

Σκοπός της ΚΟ.Δ.Ε.Π. είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των

Δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων η φροντίδα για την περίθαλψη,

σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων Δημοτών, η φροντίδα για την

ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει

εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά



Τομείς Παρέμβασης 

❖ Άτομο

❖ Οικογένεια

❖ Σχολείο

❖ Κοινότητα

❖ Κοινωνία



Μέσω του προγράμματος: «Δίκτυο

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής

Παρέμβασης» πραγματοποιείται:

● Καταγραφή σε βάθος των

αναγκών του πληθυσμού, τόσο

μακροχρόνιες όσο και έκτακτες,

● Παρεμβάσεις πρόληψης και

υποστήριξης της κοινωνικής

ένταξης και κοινωνικής συνοχής

στο Δήμο Πειραιά,

● Υποστήριξη των αστέγων

ατόμων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Άτομο 



Μέσα από την καταγραφή των σημείων όπου
διαβιούν άστεγοι αλλά και την διερεύνηση των
αναγκών τους, έχουν υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα
50 στοχευμένες δράσεις παρέμβασης στο
δρόμο, κατά τις οποίες παρείχαμε:

• Δικτύωση με υπηρεσίες και οργανώσεις που
καλύπτουν σημαντικές ανάγκες της
καθημερινότητας τους, (π.χ. σίτιση, ατομική
υγιεινή, κ.α.),

• Πληροφόρηση για διάφορα προνοιακά
επιδόματα (π.χ. Ε.Ε.Ε),

• Ενημέρωση ως προς την ένταξη τους σε δομές
φιλοξενίας.

Παρέμβαση στον δρόμο (Street Work)



Παροχές προς αστέγους  

❖ Διανομή 220 υπνόσακων και 242

εξωτερικών ενδυμάτων

(μπουφάν) σε άστεγους που έχουν

εντοπιστεί στον Δήμο Πειραιά,

❖ Χορήγηση Σνακ (Νερό, Χυμοί κ.α.),

❖ Είδη ρουχισμού,

❖ Βιβλία (μέσω χορηγιών),

❖ Είδη ατομικής προστασίας,

❖ Επισιτικές δράσεις.

Εν εξελίξει προμήθεια:
Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης για τους 

ωφελούμενους της πράξης 







Η ΚΟ.Δ.Ε.Π διαχειρίζεται καθημερινά

αιτήματα ευπαθών ομάδων που

απειλούνται από κοινωνικό

αποκλεισμό. Τα αιτήματα

αντιμετωπίζονται ως συνολικό μέτρο

παρέμβασης, σε κάθε ευάλωτη ομάδα.

Για παράδειγμα:

❖ Άνεργοι,

❖ Μονογονεϊκές/Τρίτεκνες/Πολύτ

εκνες οικογένειες,

❖ Χρόνια Πάσχοντες,

❖ Πολυευάλωτοι πληθυσμοί κ.ά.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Οικογένεια



ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Τύπος οικογένειας Σύνολο

Μονογονείς 213

Τρίτεκνοι 108

Πολύτεκνοι 52

Καταγραφές Μονογονέων, Τρίτεκνων και Πολύτεκνων 
(μέχρι σήμερα)



Έτη ανεργίας ανά τύπο οικογένειας 



Παροχές προς Οικογένειες

Tο Social Innovation Piraeus, καταγράφοντας

τις κοινωνικο - οικονομικές δυσκολίες, που

αντιμετωπίζουν οικογένειες του Δήμου

Πειραιά, προσέφερε σε 270 οικογένειες

τρόφιμα για το πασχαλινό τους γεύμα

(αμνοερίφια και αμυλώδη λαχανικά).

Η Διανομή προϊόντων για το πασχαλινό τραπέζι

έγινε βάσει μοριοδότησης της

πολυευαλωτότητας (κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια κ.α) και στόχευε σε μονογονεϊκές,

τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.



Μείωση της Ανεργίας μέσω SIP Re. Enter

Η δράση στοχεύει στην ενδυνάμωση και την

διασύνδεση των ωφελούμενων στην αγορά

εργασίας. Μέσω της ιστοσελίδας Re.Enter

του προγράμματος Social Innovation

Piraeus, καταχωρούνται θέσεις εργασίας, οι

οποίες ανανεώνονται καθημερινά. Μέχρι

σήμερα, έχουν καταχωρηθεί πλήθος

αγγελιών από τις οποίες ορισμένες έχουν

ήδη καλυφθεί από ωφελούμενους που έχουν

καταγραφεί στο πρόγραμμα μας.



Τα αιτήματα, που δέχεται η ΚΟΔΕΠ,

αφορούν στο ευρύτερο γεωγραφικό

πλαίσιο του Δήμου. Συγκεκριμένα, στα

δημοτικά διαμερίσματα Δ’ και Ε’ έχουν

παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις στα

συγκεκριμένα νοικοκυριά. Για τον λόγο

αυτό τον Σεπτέμβριο του 2020,

δόθηκαν σχολικά είδη και τσάντες, σε

577 μαθητές/μαθήτριες της Α’

δημοτικού.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Σχολείο



Κοινωνικό Φροντιστήριο Πειραιά 
“Διδακτική Αλληλεγγύη” 

Το Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη »

απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, προσφέροντας τους τη

δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης

φροντιστηριακών και ξενόγλωσσων

μαθημάτων. Με κατανόηση και σεβασμό, σε

κάθε οικογένεια και μαθητή, του κοινωνικού

φροντιστηρίου της ΚΟ.Δ.Ε.Π. “Διδακτική

Αλληλεγγύη”, διανεμήθηκαν:

❖ 118 tablet

❖ 20 γραφίδες και

❖ 3 web cameras, κ.ά..



Στο πλαίσιο μια ολιστικής υποστήριξης των ευάλωτων ατόμων/ομάδων

πληθυσμού του Δήμου μας, κρίθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση όλων των

υποστηρικτικών πόρων και διαθέσιμων δικτύων. Ως εκ τούτου από την έναρξη

του προγράμματος (08/2020) μέχρι και σήμερα, πραγματοποιήθηκαν

συναντήσεις με διάφορες υπηρεσίες και οργανώσεις, με απώτερο στόχο το

βέλτιστο συμφέρον του εξυπηρετούμενου. Συγκεκριμένα με:

❖ Κοινωνικές Υπηρεσίες και Δομές Κοινωνικής Προστασίας

❖ Φορείς Παιδικής Προστασίας

❖ Ανθρωπιστικές Οργανώσεις

❖ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες/Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Κοινότητα



Δικτύωση - Συνέργειες 



ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Κοινωνία 

Με στόχο την θωράκιση της υγείας
και την τήρηση του πρωτοκόλλου
υγιεινής, για την αντιμετώπιση του
Covid-19, διανεμήθηκαν μέσα
ατομικής προστασίας (αντισηπτικά,
μάσκες, κ.α.), τόσο σε εργαζόμενους
και συνεργάτες, των προγραμμάτων
της ΚΟ.ΔΕΠ, όσο και σε
ωφελούμενους.



Το μεθοδολογικό σχήμα που

ακολουθείται είναι η ερευνοδρασιακή

μεθοδολογία που ακολουθεί

συγκεκριμένα στάδια, όπως:

❖ Παρατήρηση στο πεδίο,

❖ Διαπίστωση ζητήματος,

❖ Σχεδιασμός στοχευμένης

κοινωνικής παρέμβασης,

❖ Εφαρμογή και παρατήρηση,

αξιολόγηση παρέμβασης

❖ Επαναστοχασμός και

❖ Βελτίωση παρέμβασης.

Έρευνα



Social 
Innovation 

Piraeus

Μελέτη 
για την 
Αστεγία

Μελέτη για 
καινοτόμες 

δράσεις 

Μελέτη 
για τον 

ζαχαρώδη 
διαβήτη

Μελέτη  
για το 

Πασχαλινό 
τραπέζι

Έρευνα για 
άτομα 65+

Μελέτη 
σχετικά με 

τον Covid-19
(Rapid Test 

κ.α) 



Η συνδρομή στον Ξενώνα “Ανακούφιση” αφορά

στην υποστήριξη των φιλοξενούμενων βάσει

ενός εξατομικευμένου πλάνου δράσης.

Στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιούνται:

➢ Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη,

➢ Συνοδείες για την παροχή

ιατροφαρμακευτικής φροντίδας,

➢ Εμβολιασμός έναντι του Covid-19,

➢ Υποστήριξη για τη λήψη προνομιακών

επιδομάτων, όπως Ε.Ε.Ε, ΚΕΠΑ κλπ.

Ξενώνας Φιλοξενίας Αστέγων ‘’Η Ανακούφιση’



Καινοτομία στον Δήμο Πειραιά 

Ο Δήμος Πειραιά και η ΚΟ.Δ.ΕΠ,

συμπράττουν με την ITHACA και

καινοτομούν τοποθετώντας σε 2

σημεία του Δήμου, στάσεις

πλυσίματος χεριών για τους

άστεγους ή όσους, γενικότερα, δεν

έχουν την δυνατότητα να

προμηθευτούν βασικά είδη

ατομικής υγιεινής, συμβάλλοντας

στην προστασία από την πανδημία

του Covid-19.



Επόμενη καινοτομία στον Δήμο Πειραιά:

➢ Τοποθέτηση Αυτόματων Πωλητών

για Είδη Προσωπικής Υγιεινής για

τον άστεγο πληθυσμό του Δήμου.

Καινοτομία στον Δήμο Πειραιά 



“Well, I think that we have to continue to fight for what we 
believe. “ - ROY MOORE

“Σκεφτόμαστε ότι έχουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για ότι πιστεύουμε.” 



Σας ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας!


