
Ελένη Ανεζύρη

Προϊσταμένη Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης Δήμου Πειραιά

Η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου

Πειραιά για τη Προώθηση της

Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση

της Φτώχειας και Διακρίσεων –

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής



80.465.000 € διαθέσιμοι πόροι

Πυλώνας 1: Βελτίωση της Ελκυστικότητας και 
της Ανταγωνιστικότητας της Πόλης του Πειραιά –

Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 
ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών -

Στήριξη της Προσαρμοστικότητας υφιστάμενων 
και της δημιουργίας νέων και καινοτόμων 

Επιχειρήσεων. 

Π/Υ: 28.207.000 €

Πυλώνας 2: Αστική Αναβάθμιση και Αναζωογόνηση –
Ανάδειξη της Πόλης του Πειραιά ως αναγνωρίσιμου 
διεθνώς τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού –

Διαχείριση και διάχυση των τουριστικών και 
πολιτιστικών ροών στην Πόλη μέσω παρεμβάσεων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και εφαρμογής 
«έξυπνων» λύσεων στις αστικές και κοινωνικές 

λειτουργίες

Π/Υ: 24.521.000 €

Πυλώνας 3: Ενίσχυση της 
Κοινωνικής Συνοχής και της 
Πρόσβασης των Δημοτών σε 

Ποιοτικές Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ένταξης και 

Προώθησης στην Απασχόληση 
και στην Επιχειρηματικότητα

Π/Υ: 27.337.000 €

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά διαρθρώνεται σε τρείς Πυλώνες



Η συμβολή των δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ στη διαμόρφωση του «κοινωνικού χάρτη» στο Δήμο Πειραιά

To «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων
ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά»

72%

19.917.000 €

Δράσεις & Υπηρεσίες

28%

7.420.000 €

Κοινωνικές Υποδομές

Μέσω της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά θα διατεθούν 27.337.000 € για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και της 
Πρόσβασης των Δημοτών σε Ποιοτικές Υπηρεσίες Ένταξης και Προώθησης στην Απασχόληση και στην 

Επιχειρηματικότητα.

Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει δράσεις που έρχονται να συμπληρώσουν και να αναβαθμίσουν τις 
υφιστάμενες υπηρεσίες, αλλά και να καλύψουν κενά και ομάδες ωφελουμένων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.



Ωφελούμενοι:
Όλος ο πληθυσμός 

Π/Υ: 7.420.000

Δράσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση 
κοινωνικών υποδομών προς όφελος των 

ευάλωτων ομάδων

Δράση10.9a1.ΕΦΔΠ:
Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Πειραιά
και των Νομικών του προσώπων που προάγουν την
κοινωνική φροντίδα, την κοινωνική ένταξη και την
κοινωνική καινοτομία στην πόλη του Πειραιά



Ωφελούμενοι:
700 άνεργοι εκ των οποίων

300 ηλικίας
18 – 29 ετών

Π/Υ: 1.700.000

Δράσεις που επιχειρούν την προώθηση στην 
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων

κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας

Δράση 9.1.1.ΕΦΔΠ:
Δέσμη Καινοτόμων Δράσεων Κοινωνικοποίησης και
Κοινωνικής Ένταξης των Ανέργων του Δήμου Πειραιά που
ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες, με έμφαση στους νέους «εκτός
αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) και Διασύνδεση
όλων με την Αγορά Εργασίας»

• Προώθηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής ένταξης νέων,
κατά βάση ηλικίας 18 έως 29 ετών.
• Υλοποίηση δέσμης συνεκτικών ενεργειών ενδυνάμωσης,
διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας.
• Προετοιμασία για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την
προώθηση σε επιλογές επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Ωφελούμενοι:
500 άνεργοι

Π/Υ: 2.000.000

Δράσεις που επιχειρούν την προώθηση στην 
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων

κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας

Δράση 9.1.2.ΕΦΔΠ:
Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς
Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και
Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα

• Κατάρτιση – Πιστοποίηση ανέργων
• Κατάρτιση στη βάση κάλυψης των αναγκών που προσδιορίζονται σε
πραγματικό χρόνο από την αγορά εργασίας του Πειραιά.
• Εντοπισμένη και εξειδικευμένη επιμόρφωση στα ζητούμενα από την
τοπική αγορά προσόντα.



Ωφελούμενοι: 730 άτομα
(παιδιά ως 15 ετών, ηλικιωμένοι, 

ΑΜΕΑ και χρόνια πάσχοντες,ψυχικά
ασθενείς)

Π/Υ: 2.100.000

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δράση 9.3.1.ΕΦΔΠ:
Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των
Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων
και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι
με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), στο Δήμο Πειραιά

• Ενδυνάμωση νέων για τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας
και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του
Πειραιά
• Κατ οίκον στήριξη και κοινωνική ένταξη ΑΜΕΑ
• Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες



Ωφελούμενοι:
2.000 νέοι έως 24 ετών

Π/Υ: 2.800.000

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δράση 9.4.6.ΕΦΔΠ:
Δράσεις κοινωνικής ένταξης μέσω αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων στον Δήμο Πειραιά

• Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση των ωφελούμενων ευάλωτων
παιδιών και νέων έως 24 ετών που διαμένουν στον Δήμο Πειραιά, για
την εγγραφή τους και παρακολούθηση τουλάχιστον μίας αθλητικής
ή/και πολιτιστικής δραστηριότητας, σε σωματείο, Οργανισμό,
πολιτιστικό φορέα κλπ που δραστηριοποιείται νόμιμα εντός των
ορίων του δήμου Πειραιά



Ωφελούμενοι:
Παιδιά, ηλικιωμένοι, χρόνια 

πάσχοντες, ΑΜΕ

Π/Υ: 2.400.000

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δράση 9.4.3.ΕΦΔΠ:
Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής
Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά

• Παροχή δωρεάν ιατρικών προληπτικών εξετάσεων σε παιδιά και
ηλικιωμένους από κινητά κλιμάκια γιατρών και νοσηλευτών.
• Παράλληλη υποβοήθηση του εθνικού συστήματος φροντίδας υγείας.
• Καλλιέργεια της κουλτούρας της πρόληψης.



Ωφελούμενοι:
Οικογένειες στο όριο της φτώχειας, άτομα που 

βιώνουν αποκλεισμό, ΑΜΕΑ μετανάστες κ.α.

Π/Υ: 3.000.000

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 
κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δράση 9.4.1.ΕΦΔΠ:
Διεύρυνση της Πρόσβασης των Ευπαθών Ομάδων σε
Υπηρεσίες και Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προώθησης
της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Δικτύου Παροχής
Κοινωνικών Υπηρεσιών με Πολυκαναλική Πρόσβαση των
Ωφελούμενων στο Δήμο Πειραιά

• Επέκταση – στήριξη του θεσμού του Κέντρου Κοινότητας σε όλες
τις δημοτικές κοινότητες
• Κινητές μονάδες εξυπηρέτησης των πολιτών



Ωφελούμενοι:
Οικογένειες στο όριο της φτώχειας, 
άτομα που βιώνουν αποκλεισμό, 

ΑΜΕΑ μετανάστες κ.α.

Π/Υ: 2.993.000

Δράσεις προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ευπαθών 
Ομάδων με ολοκληρωμένες Δομές, Δίκτυα και Δράσεις 

κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης κ.λπ.

Δράση 9.4.5.ΕΦΔΠ:
Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, της
Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω της
Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων
Κοινωνικής Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο,
Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο Δίκτυο Πρόληψης και
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης «Social Innovation Piraeus»

• Χαρτογράφηση θυλάκων φτώχειας.
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείων κοινωνικής παρέμβασης.
• Μηχανισμός άμεσης αναγνώρισης των κοινωνικών αναγκών.
• Άμεση, εξατομικευμένη και αποτελεσματική παρέμβαση στα
θέματα κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου Πειραιά.



Σας ευχαριστώ πολύ
για την προσοχή σας!


