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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» σε
συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και τη ΧΕΝ Ελλάδος, υλοποιούν το πρόγραμμα "ΝΟΣΤΟΣ _
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στον Δήμο Αθηναίων" που εντάσσεται στο Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και εποπτεύεται από τον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης της ΕΑΤΑ (Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή Α.Ε.
ΟΤΑ).
Η Πράξη αφορά τη δημιουργία και λειτουργία δομών άμεσης καταπολέμησης της
φτώχειας. Συγκεκριμένα λειτουργούν Γραφείο Διαμεσολάβησης, Δομή Παροχής Συσσιτίου, Ανοιχτό
Κέντρο Ημερήσιας Yποδοχής Αστέγων και Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Αστέγων.
Δικαιούχοι: ποια άτομα μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις δομές
Σκοπός της Δομής παροχής συσσιτίου είναι η κάλυψη της ανάγκης σίτισης σε οικογένειες
και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενδυνάμωσης και υποστήριξης,
με σκοπό να βοηθηθούν και να βγουν από τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται.
Από τη Δομή συσσιτίου ωφελούνται 1000 άπορα άτομα την ημέρα και για χρονικό
διάστημα 6 μηνών. Στα ωφελούμενα άτομα παρέχεται επίσης η δυνατότητα συνεργασίας με την
κοινωνική υπηρεσία της Δομής ώστε να εξευρεθούν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν.
Το Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων λειτουργεί επτά (7) ημέρες την
εβδομάδα 09:00 – 21:00. Εξυπηρετεί 50 άστεγα άτομα ημερησίως, καλύπτει τις βασικές ανάγκες
των εξυπηρετούμενων, δηλαδή σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή και φροντίδα υγεία. Επίσης
παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών, πληροφόρησης και προσανατολισμού, ψυχο-κοινωνικής
υποστήριξης, συμβουλευτικής και συμβουλευτικής για την απασχόληση εξατομικευμένα για κάθε
φιλοξενούμενο.
Ο Ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας λειτουργεί επτά (7) ημέρες την εβδομάδα όλο το
24ωρο. Φιλοξενεί 25 άστεγα άτομα ημερησίως και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι
μηνών, καλύπτει τις βασικές ανάγκες των φιλοξενουμένων πέραν της στέγης, δηλαδή φαγητού,
ένδυσης, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας υγείας. Στη διάρκεια της φιλοξενίας, παρέχει
υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών, πληροφόρησης και προσανατολισμού, ψυχο-κοινωνικής
υποστήριξης, συμβουλευτικής και συμβουλευτικής για την απασχόληση εξατομικευμένα για κάθε
φιλοξενούμενο. Παράλληλα διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης,
προσέγγισης ωφελουμένων, προσέλκυσης εθελοντών και χορηγών και δράσεις συλλογής αγαθών.
Ωφελούμενοι/ες των δομών θα είναι κάτοικοι της Αθήνας και γενικότερα της Αττικής που
παραπέμπονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, το ΚΥΑΔΑ, το Γραφείο
Διαμεσολάβησης του έργου, καθώς και μέσω των διαδικασιών ενημέρωσης-προσέγγισης δυνητικά
ωφελουμένων που πραγματοποιούν όλες οι Δομές του έργου.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα άστεγα, ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
ή απειλούμενα από φτώχεια. Για να ενταχθεί κάποιος/α στον κατάλογο των δικαιούχων
λαμβάνονται υπ’ όψιν αντικειμενικά κριτήρια: έλλειψη στέγης ή επισφαλής στέγη, εισόδημα,
οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες), ανεργία και κατάσταση

υγείας. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, επιπλέον της εντοπιότητας, θα
είναι:
Έλλειψη στέγης ή επισφαλείς συνθήκες κατοικίας :
α) διαμονή στο δρόμο, σε εξωτερικούς ή δημόσιους χώρους
β) άτομα που διαμένουν προσωρινά σε συμβατική κατοικία λόγω έλλειψης στέγης, π.χ.
φιλοξενούνται προσωρινά και από ανάγκη ή ζουν σε προσωρινά παραχωρημένη κατοικία λόγω
έλλειψης στέγης
γ) άτομα που διαμένουν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, π.χ. αυτοκίνητο, τροχόσπιτο,
προσωρινές κατασκευές
δ) άτομα που διαμένουν σε ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που δεν
πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης
και ηλεκτροδότησης
ε) άτομα που τελούν υπό καθεστώς αναγκαστικής έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία
στ) άτομα των οποίων η ιδιόκτητη κατοικία απειλείται με κατάσχεση

Χαμηλό και πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ως όριο της φτώχειας για μοναχικά άτομα αναγνωρίζεται το
ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 7.178.00 € και για νοικοκυριά με δύο ενήλικες
και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών το ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των
15.073 €.
Οικογενειακή κατάσταση
α) μονογονεϊκές οικογένειες
β) πολύτεκνες οικογένειες
γ) τρίτεκνες οικογένειες
δ) άτομα που προστατεύουν γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους
ε) ζευγάρια με ένα ή δύο τέκνα
στ) τρείς και περισσότεροι ενήλικοι που κατοικούν μαζί
Ανεργία
α) Μακροχρόνια άνεργοι/ες
β) Άνεργοι /ες
γ) Επιδοτούμενοι άνεργοι/ες
Προβλήματα υγείας του ατόμου που καταθέτει την αίτηση ή προστατευόμενου οικογενειακού
μέλους, διαπιστωμένα από υγειονομική επιτροπή ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, π.χ. νοσοκομείο.

Προσδιορισμός δικαιούχων: πως γίνεται η ένταξη επωφελουμένου ατόμου στις υπηρεσίες του
Προγράμματος
Για να ενταχθεί κάποιο άτομο στις Δομές του έργου και να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες που
παρέχουν (συσσίτιο, ξενώνας προσωρινής φιλοξενίας, ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής)
εξετάζεται κατά πόσον πληροί τα παραπάνω κριτήρια. Για το σκοπό αυτό το άτομο παραπέμπεται
από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων ή από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Αθηναίων κατά προτεραιότητα ή από άλλη αναγνωρισμένη Κοινωνική Υπηρεσία ή το
ενδιαφερόμενο άτομο καταθέτει αίτηση στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Προγράμματος.
Στη συνέχεια, αφού κατατεθούν οι ατομικοί φάκελοι (στην περίπτωση της παραπομπής από
Κοινωνική Υπηρεσία) ή οι αιτήσεις και συγκεντρωθούν τα δικαιολογητικά των δυνητικά
επωφελουμένων, με ευθύνη του Συντονιστή φορέα ΝΟΣΤΟΥ εξετάζονται τα δικαιολογητικά και
δημιουργείται πίνακας κατάταξης βάσει των ανωτέρω κριτηρίων. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται
από ειδική Επιτροπή που συστήνεται για το λόγο αυτό και αποτελείται από 2 στελέχη του ΝΟΣΤΟΥ,
στελέχη της ΧΕΝΕ και του ΙΑΣΙΣ, και η οποία θα αποφασίζει για τα άτομα που θα ενταχθούν στις
υπηρεσίες της Δομής. Ο τελικός πίνακας θα δημοσιοποιείται τηρουμένων των προβλέψεων του
νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και θα υπάρχει δυνατότητα ένστασης. Οι ενστάσεις θα
κατατίθενται εντός προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών στο Γραφείο Διαμεσολάβησης (βλ.
παρακάτω). Μετά την εξέταση των ενστάσεων από την παραπάνω Επιτροπή ο Συντονιστής φορέας
ΝΟΣΤΟΣ θα προχωρεί στην έκδοση του οριστικού καταλόγου των δικαιούχων.
Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται μέχρι την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Αποτελέσματα
εκδίδονται ανά 15νθήμερο.
Κατάθεση αιτήσεων – δικαιολογητικά- προθεσμία
Δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο
3. Έγγραφο που βεβαιώνει την τελευταία διεύθυνση, προσωρινή ή άλλη, κατοικίας, όπως για
παράδειγμα λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή έγγραφο από την εφορία ή ενοικιαστήριο ή
οποιοδήποτε άλλο.
Με την αίτηση κατατίθενται όποια έγγραφα τεκμηριώνουν το αίτημα του ατόμου. Ενδεικτικά
αναφέρονται :
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το άτομο που καταθέτει την αίτηση έχει χρέη, π.χ. ο
τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή άλλης ΔΕΚΟ
 Εκκαθαριστικό εφορίας (για το οικονομικό έτος 2014)
 Κάρτα ανεργίας
 Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας
 Έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το άτομο τελεί υπό καθεστώς έξωσης στην τελευταία
κατοικία του, π.χ. δικαστική εντολή αναγκαστικής έξωσης
 Εντολή κατάσχεσης ιδιόκτητης κατοικίας





Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου για την κατάσταση της τελευταίας κατοικίας του ή για τη
διεύθυνση της τελευταίας κατοικίας του ή και για τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσής του
Βιβλιάριο απορίας
Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει τις ανάγκες του ατόμου ή της
οικογένειας για την κάλυψη των οποίων υποβάλλεται η αίτηση.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ή συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων.
Σημείωση: Όπου κρίνεται απαραίτητο για την επιβεβαίωση των στοιχείων πραγματοποιείται
επιτόπια έρευνα από την Κοινωνική Υπηρεσία του Προγράμματος και συντάσσεται Κοινωνικό
Ιστορικό.
Υποβολή αιτήσεων και έκδοση αποτελεσμάτων:
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται καθημερινά 10.00 – 15.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής στο Γραφείο
Διαμεσολάβησης (βλ. και παρακάτω).
Αποτελέσματα εκδίδονται ανά 15νθήμερο.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και να τα καταθέσετε:
-

στo Γραφείο Διαμεσολάβησης του προγράμματος, Κουμουνδούρου 35, Αθήνα,
καθημερινά 10.00 – 15.00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8815 310 , 210 8665 5039, 210 3624 291 και
στο Διαδίκτυο: www.nostosathens.gr

