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1o ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας ανά 
Δημοτικό Διαμέρισμα 

για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ» στο πλαίσιο 
της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης 
στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5060900 

• Κωδικός 
Έργου: 

To από 05-04-2021 Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ: 21SYMV008433265 2021-04-08) 

• Τίτλος Έργου: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης 
«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – 
Social Innovation Piraeus», του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 
Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900. 

• Κύριος του 
Έργου: 

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά 
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Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5060900 
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1 Αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας ανά 
Δημοτικό Διαμέρισμα 

Στο πλαίσιο του παρόντος Παραδοτέου γίνεται αντιστοίχιση των προτεινόμενων δράσεων 

κοινωνικής καινοτομίας ανά ομάδα ευαλωτότητας των δυνητικών αποδεκτών των 

υπηρεσιών της Πράξης. Επίσης γίνεται αντιστοίχιση και των δράσεων που αφορούν τα 

στελέχη της ΚΟΔΕΠ και τα συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και 

λοιπών Φορέων.  

Για το σκοπό αυτό  σχεδιάστηκαν ειδικοί πίνακες ως εξής (μπορείτε να προηγηθείτε στου 

πίνακες με τα σχετικά link): 

 

Πίνακας 1: Μεθοδολογίες και Εργαλεία Διαχείρισης. Σύνδεση με 

Ομάδες Στόχου 

Πίνακας 2: Κριτήρια κοινωνικής καινοτομίας. Σύνδεση με Ομάδες 

Στόχου 

Πίνακας 3: Σύνδεση παρεμβάσεων / Δημοτικών Διαμερισμάτων 

Πίνακας 4: Σύνδεση προτεινόμενων παρεμβάσεων ΜΕΠ  ανά Δημοτικό 

διαμέρισμα/Συνοικία 

Πίνακας 5: Δημοτικό διαμέρισμα/Συνοικία και ομάδες στόχου 

προτεινόμενων Δράσεων 

Πίνακας 6: Προτεινόμενες Δράσεις ανά Δημοτικό διαμέρισμα/Συνοικία 

Πίνακας 7: Αναλυτική αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας 

και λοιπές Ομάδες  ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Ενδεικτικές Δράσεις και 

Μεθοδολογίες / Εργαλεία.  

 

  



 

Πίνακας 1: Μεθοδολογίες και Εργαλεία Διαχείρισης. Σύνδεση με Ομάδες Στόχου 

Μεθοδολογίες και Εργαλεία που προτείνεται να χρησιμοποιηθούν. Σύνδεση με Ομάδες στόχου. 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής / Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer approach) 

Άπορες Οικογένειες 

Μακροχρόνια Άνεργοι 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Νέοι 18-30 ετών με αποχή από την αγορά εργασίας ή/και μακροχρόνια άνεργοι 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Ρομά που διαβιούν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και συνδιαχείρισης υποθέσεων  / Σταδιακή καταγραφή 
«απαιτήσεων» χρηστών» για την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών / Σταδιακή 
καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Αξιοποίηση Εργαλείων: Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα Στελέχη πεδίου / Ανάπτυξη 
Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης (ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ), 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Άτυπα Δίκτυα: Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών δράσεις του Δήμου Πειραιά 
Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 
παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά ωφελούμενων, Εργαλείο  ταυτοποίησης και  
εδραίωσης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των street workers  Τεχνικές πειθούς 
των δυνητικά ωφελούμενων για να αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer approach) 

Άστεγοι 

Οροθετικοί 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα Στελέχη πεδίου Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου 
Κοινωνικής Ένταξης (ΟΣΚΕ) , Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης (ΑΣΚΕ) 

Άπορες Οικογένειες 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Δυσλειτουργικές οικογένειες 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν δυσκολίες ανάπτυξης και  προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 



 

Πίνακας 2: Κριτήρια κοινωνικής καινοτομίας. Σύνδεση με Ομάδες Στόχου 

Κριτήρια κοινωνικής καινοτομίας / Ομάδες Στόχου 

1. Παρέμβαση στο Οικογενειακό Περιβάλλον 

Άπορες Οικογένειες 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

2. Αντιμετώπιση της διαγενεακής μεταφοράς των συνθηκών φτώχειας και διαχωρισμού 

Άπορες Οικογένειες 

Μακροχρόνια Άνεργοι 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

3. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 

Δυσλειτουργικές οικογένειες 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν δυσκολίες ανάπτυξης και  προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 

4. Στήριξη της Κοινωνικοποίησης των Νέων (ΝΕΕΤs), Κοινωνική Επανένταξη και Προώθηση στην αγορά 
εργασίας 

Νέοι 18-30 ετών με αποχή από την αγορά εργασίας ή/και μακροχρόνια άνεργοι 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion Family Case-
Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του covid-19 
στο οικογενειακό περιβάλλον 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

9. Ειδική Παρέμβαση σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες 

Ρομά που διαβιούν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια 

10. Street Work σε άστεγους - οροθετικούς 

Άστεγοι 

Οροθετικοί 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

 



 

Πίνακας 3: Σύνδεση παρεμβάσεων / Δημοτικών Διαμερισμάτων 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία Πειραϊκή – 
Χατζηκυριάκειο 

(Α’) 

Καλλίπολη- Αγ. 
Βασίλειος (Α’) 

Ευαγγελίστρια, 
Προφήτης Ηλίας 

(Β’) 

Νέο Φάληρο 
(Γ’) 

Καμίνια, Παλιά 
Κοκκινιά (Δ’) 

Αγία Σοφία, 
Ταμπούρια 

(Ε’) 

1. Παρέμβαση στο Οικογενειακό Περιβάλλον 
    - - -         

2. Αντιμετώπιση της διαγενεακής μεταφοράς των συνθηκών 
φτώχειας και διαχωρισμού     - - -         

3. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 
    - - -         

4. Στήριξη της Κοινωνικοποίησης των Νέων (ΝΕΕΤs), 
Κοινωνική Επανένταξη και Προώθηση στην αγορά εργασίας     - - -         

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια 
(Personalized Social Inclusion Family Case-Handler  / PSIFCH)                         

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και 
επιτήρηση της πανδημίας του covid-19 στο οικογενειακό 
περιβάλλον 

                        

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 
                        

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση 
επιστημονικού απορρήτου σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις                         

9. Ειδική Παρέμβαση σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες - - - -     - 

10. Street Work σε άστεγους - οροθετικούς - - - -         

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης 
της Κοινωνικής Συλλογικότητας και Ανθεκτικότητας                         

 

  



 

Πίνακας 4: Σύνδεση προτεινόμενων παρεμβάσεων ΜΕΠ  ανά Δημοτικό 
διαμέρισμα/Συνοικία 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία 

Πειραϊκή – Χατζηκυριάκειο (Α’) 

1. Παρέμβαση στο Οικογενειακό Περιβάλλον 

2. Αντιμετώπιση της διαγενεακής μεταφοράς των συνθηκών φτώχειας και διαχωρισμού 

3. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 

4. Στήριξη της Κοινωνικοποίησης των Νέων (ΝΕΕΤs), Κοινωνική Επανένταξη και Προώθηση 
στην αγορά εργασίας 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

Καλλίπολη- Αγ. Βασίλειος (Α’) 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

Ευαγγελίστρια, Προφήτης Ηλίας (Β’) 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

Νέο Φάληρο (Γ’) 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά (Δ’) 

1. Παρέμβαση στο Οικογενειακό Περιβάλλον 

2. Αντιμετώπιση της διαγενεακής μεταφοράς των συνθηκών φτώχειας και διαχωρισμού 

3. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 

4. Στήριξη της Κοινωνικοποίησης των Νέων (ΝΕΕΤs), Κοινωνική Επανένταξη και Προώθηση 
στην αγορά εργασίας 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

9. Ειδική Παρέμβαση σε Περιθωριοποιημένες Ομάδες 

10. Street Work σε άστεγους - οροθετικούς 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

Αγία Σοφία, Ταμπούρια (Ε’) 

1. Παρέμβαση στο Οικογενειακό Περιβάλλον 

2. Αντιμετώπιση της διαγενεακής μεταφοράς των συνθηκών φτώχειας και διαχωρισμού 

3. Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση 

4. Στήριξη της Κοινωνικοποίησης των Νέων (ΝΕΕΤs), Κοινωνική Επανένταξη και Προώθηση 
στην αγορά εργασίας 

5. Εξατομικευμένοι «χειριστές»  υποθέσεων ανά Οικογένεια (Personalized Social Inclusion 
Family Case-Handler  / PSIFCH) 

6. Υποστήριξη των  «ευπαθών ομάδων υψηλού κινδύνου» και επιτήρηση της πανδημίας του 
covid-19 στο οικογενειακό περιβάλλον 

7. Εργαλεία και Ανάπτυξη Ικανοτήτων των Στελεχών Πεδίου 

8. Διασφάλιση Προσωπικών Δεδομένων και Τήρηση επιστημονικού απορρήτου σε 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

10. Street Work σε άστεγους - οροθετικούς 

11. Ενδυνάμωση της Γειτονιάς – «Τοπικά Δίκτυα Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συλλογικότητας 
και Ανθεκτικότητας 

 

 

  



 

Πίνακας 5: Δημοτικό διαμέρισμα/Συνοικία και ομάδες στόχου προτεινόμενων 
Δράσεων 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία 

Πειραϊκή – Χατζηκυριάκειο (Α’) 

Άπορες Οικογένειες 

Δυσλειτουργικές οικογένειες 

Μακροχρόνια Άνεργοι 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Νέοι 18-30 ετών με αποχή από την αγορά εργασίας ή/και μακροχρόνια άνεργοι 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν δυσκολίες ανάπτυξης και  προσαρμογής στο σχολικό και 
κοινωνικό περιβάλλον 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Καλλίπολη- Αγ. Βασίλειος (Α’) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Ευαγγελίστρια, Προφήτης Ηλίας (Β’) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Νέο Φάληρο (Γ’) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά (Δ’) 

Άπορες Οικογένειες 

Άστεγοι 

Δυσλειτουργικές οικογένειες 

Μακροχρόνια Άνεργοι 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Νέοι 18-30 ετών με αποχή από την αγορά εργασίας ή/και μακροχρόνια άνεργοι 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν δυσκολίες ανάπτυξης και  προσαρμογής στο σχολικό και 
κοινωνικό περιβάλλον 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Οροθετικοί 

Ρομά που διαβιούν σε εγκαταλελειμμένα σπίτια 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

Αγία Σοφία, Ταμπούρια (Ε’) 

Άπορες Οικογένειες 

Άστεγοι 

Δυσλειτουργικές οικογένειες 

Μακροχρόνια Άνεργοι 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

Νέοι 18-30 ετών με αποχή από την αγορά εργασίας ή/και μακροχρόνια άνεργοι 

Οικογένειες με μακροχρόνια άνεργα μέλη 

Οικογένειες με παιδιά που έχουν δυσκολίες ανάπτυξης και  προσαρμογής στο σχολικό και 
κοινωνικό περιβάλλον 

Οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Οροθετικοί 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Συνεργαζόμενα Στελέχη Κοινωνικών Δομών Δήμου Πειραιά και λοιπών Φορέων 

 

  



 

Πίνακας 6: Προτεινόμενες Δράσεις ανά Δημοτικό διαμέρισμα/Συνοικία 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία – Σύνδεση με προτεινόμενη/ες Δράσεις 

Πειραϊκή – Χατζηκυριάκειο (Α’) 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών  
προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους. 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής 
(υλική υποστήριξη) 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και συστηματική παρέμβαση ένταξης 
των παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική 
ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και 
την πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Καλλίπολη- Αγ. Βασίλειος (Α’) 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Ευαγγελίστρια, Προφήτης Ηλίας (Β’) 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία – Σύνδεση με προτεινόμενη/ες Δράσεις 

Νέο Φάληρο (Γ’) 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά (Δ’) 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών  
προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους. 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής 
(υλική υποστήριξη) 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και συστηματική παρέμβαση ένταξης 
των παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική 
ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Εκπλήρωση βασικών αναγκών 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και 
την πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων 

Αγία Σοφία, Ταμπούρια (Ε’) 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών  
προβλημάτων σε παιδιά και εφήβους. 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής 
(υλική υποστήριξη) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα / Συνοικία – Σύνδεση με προτεινόμενη/ες Δράσεις 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και συστηματική παρέμβαση ένταξης 
των παιδιών με προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική 
ενδυνάμωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Εκπλήρωση βασικών αναγκών 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και 
της συμμετοχής τους σε δράσεις εθελοντισμού 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία επίσης συνεννόηση μεταξύ των 
επιστημονικών στελεχών πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και 
την πρώιμη παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων δικτύων 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων 

 

  



 

Πίνακας 7: Αναλυτική αντιστοίχιση δράσεων με ομάδες ευαλωτότητας και λοιπές Ομάδες  ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Ενδεικτικές Δράσεις και 
Μεθοδολογίες / Εργαλεία. 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Καλλίπολη- Αγ. Βασίλειος (Α’) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 
υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 
απορρήτου σε 

διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πειραιά και λοιπών 
Φορέων 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Πειραϊκή – Χατζηκυριάκειο (Α’) 

1. Παρέμβαση στο 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 

Άπορες Οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Οικογένειες με 
χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

2. Αντιμετώπιση της 
διαγενεακής 

μεταφοράς των 
Άπορες Οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

συνθηκών φτώχειας 
και διαχωρισμού 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Μακροχρόνια 
Άνεργοι 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

3. Πρώιμη Παιδική 
Παρέμβαση 

Δυσλειτουργικές 
οικογένειες 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με παιδιά 
που έχουν δυσκολίες 

ανάπτυξης και  
προσαρμογής στο 

σχολικό και 
κοινωνικό 

περιβάλλον 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

4. Στήριξη της 
Κοινωνικοποίησης 
των Νέων (ΝΕΕΤs), 

Κοινωνική 
Επανένταξη και 
Προώθηση στην 
αγορά εργασίας 

Νέοι 18-30 ετών με 
αποχή από την αγορά 

εργασίας ή/και 
μακροχρόνια άνεργοι 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 
υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

απορρήτου σε 
διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Ευαγγελίστρια, Προφήτης Ηλίας (Β’) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 
Αξιοποίηση Εργαλείων: 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 
απορρήτου σε 

διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πειραιά και λοιπών 
Φορέων 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Νέο Φάληρο (Γ’) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 
υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 
απορρήτου σε 

διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Καμίνια, Παλιά Κοκκινιά (Δ’) 

1. Παρέμβαση στο 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 

Άπορες Οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

2. Αντιμετώπιση της 
διαγενεακής 

μεταφοράς των 
συνθηκών φτώχειας 

και διαχωρισμού 

Άπορες Οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Μακροχρόνια 
Άνεργοι 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

3. Πρώιμη Παιδική 
Παρέμβαση 

Δυσλειτουργικές 
οικογένειες 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με παιδιά 
που έχουν δυσκολίες 

ανάπτυξης και  

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

προσαρμογής στο 
σχολικό και 
κοινωνικό 

περιβάλλον 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

4. Στήριξη της 
Κοινωνικοποίησης 
των Νέων (ΝΕΕΤs), 

Κοινωνική 
Επανένταξη και 
Προώθηση στην 
αγορά εργασίας 

Νέοι 18-30 ετών με 
αποχή από την αγορά 

εργασίας ή/και 
μακροχρόνια άνεργοι 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 
Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 
αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 

παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 
υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πειραιά και λοιπών 
Φορέων 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 
απορρήτου σε 

διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

9. Ειδική Παρέμβαση 
σε 

Περιθωριοποιημένες 
Ομάδες 

Ρομά που διαβιούν 
σε εγκαταλελειμμένα 

σπίτια 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων 

10. Street Work σε 
άστεγους - 

οροθετικούς 
Άστεγοι Εκπλήρωση βασικών αναγκών 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων 
Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 

δράσεις του Δήμου Πειραιά 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οροθετικοί 

Εκπλήρωση βασικών αναγκών 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

 Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Αγία Σοφία, Ταμπούρια (Ε’) 

1. Παρέμβαση στο 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 

Άπορες Οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Οικογένειες με 
χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 

Κοινωνική Έρευνα και διάγνωση αναγκών 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

Παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες Κοινωνικής Στήριξης 
και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 
Στελέχη πεδίου 

Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΟΣΚΕ)  

Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 
(ΑΣΚΕ) 

2. Αντιμετώπιση της 
διαγενεακής 

μεταφοράς των 
Άπορες Οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

συνθηκών φτώχειας 
και διαχωρισμού 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Μακροχρόνια 
Άνεργοι 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Μονογονεϊκές 
οικογένειες 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
μακροχρόνια άνεργα 

μέλη 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με 
χαμηλό εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 

Δευτερογενείς παραπομπές σε Δομές και Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Στήριξης και Συνδρομής (υλική υποστήριξη) 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Πρόσβαση σε Κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

3. Πρώιμη Παιδική 
Παρέμβαση 

Δυσλειτουργικές 
οικογένειες 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οικογένειες με παιδιά 
που έχουν δυσκολίες 

ανάπτυξης και  
προσαρμογής στο 

σχολικό και 
κοινωνικό 

περιβάλλον 

Ανίχνευση  προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών 
δυσκολιών και αναπτυξιακών  προβλημάτων σε παιδιά και 

εφήβους. 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη των παιδιών και 
συστηματική παρέμβαση ένταξης των παιδιών με 

προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό και κοινωνικό 
περιβάλλον, κοινωνική ενδυνάμωση, καθοδήγηση και 

ψυχοκοινωνικής στήριξη δυσλειτουργικών οικογενειών 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Διάγνωση και πρόληψη διαταραχών και άλλων αναγκών 
πρώιμης Παρέμβασης σε παιδιά, 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων διαταραχών και 
δυσλειτουργιών στην ανάπτυξη παιδιών και την πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψή τους 

Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 
αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 

approach) 

Συνεργασία με την Σχολική Κοινότητα 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

4. Στήριξη της 
Κοινωνικοποίησης 
των Νέων (ΝΕΕΤs), 

Κοινωνική 
Επανένταξη και 
Προώθηση στην 
αγορά εργασίας 

Νέοι 18-30 ετών με 
αποχή από την αγορά 

εργασίας ή/και 
μακροχρόνια άνεργοι 

Ατομική και ομαδική συμβουλευτική 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Δημιουργικές δραστηριότητες 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Κοινωνική ενεργοποίηση 

Ανάπτυξη κοινών εργαλείων συμβουλευτικής 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

5. Εξατομικευμένοι 
«χειριστές»  

υποθέσεων ανά 
Οικογένεια 

(Personalized Social 
Inclusion Family Case-

Handler  / PSIFCH) 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων  

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

6. Υποστήριξη των  
«ευπαθών ομάδων 
υψηλού κινδύνου» 
και επιτήρηση της 

πανδημίας του covid-
19 στο οικογενειακό 

περιβάλλον 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Υιοθέτηση Πρωτοκόλλων covid-19 

Αξιοποίηση Εργαλείων: 
Κοινό «Κοινωνικό Ιστορικό» προς χρήση από όλα τα 

Στελέχη πεδίου 
Ανάπτυξη Οικογενειακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης 

(ΟΣΚΕ) Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Κοινωνικής 
Ένταξης (ΑΣΚΕ), 

7. Εργαλεία και 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων 
των Στελεχών Πεδίου 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

8. Διασφάλιση 
Προσωπικών 

Δεδομένων και 
Τήρηση 

επιστημονικού 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

απορρήτου σε 
διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Πολυεπιστημονική εμπλοκή και υποστήριξη, η αναγκαία 
επίσης συνεννόηση μεταξύ των επιστημονικών στελεχών 
πεδίου για τις ακολουθητέες παρεμβάσεις, πρακτικές, τα 

αποτελέσματα, την αλληλουχία, τις διορθωτικές 
παρεμβάσεις κ.ο.κ. 

Ανάπτυξη μεθοδολογιών συντονισμού και 
συνδιαχείρισης υποθέσεων και περιστατικών 

Σταδιακή καταγραφή «απαιτήσεων» χρηστών» για 
την ψηφιακή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

10. Street Work σε 
άστεγους - 

οροθετικούς 
Άστεγοι 

Εκπλήρωση βασικών αναγκών 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Υπηρεσίες εκμάθησης δεξιοτήτων 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Οροθετικοί Εκπλήρωση βασικών αναγκών 
Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 

δράσεις του Δήμου Πειραιά 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

Ιατρικές υπηρεσίες 

Εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης των περιοχών 
δράσεις του Δήμου Πειραιά 

Εργαλείο άμεσης παρατήρησης της κάθε περιοχής 
δράσης σε τακτική βάση χωρίς απαραίτητα 

παρέμβαση με σκοπό την εξοικείωση των δυνητικά 
ωφελούμενων 



 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
/ Συνοικία 

Κύριες Ομάδες 
Στόχου 

Ενδεικτικές Δράσεις 
Μεθοδολογίες, Εργαλεία, Συνδιαχείριση 

Περιστατικών 

Εργαλείο  ταυτοποίησης και  εδραίωσης σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ των ωφελούμενων και των 

street workers 
Τεχνικές πειθούς των δυνητικά ωφελούμενων για να 

αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης (peer to peer 
approach) 

11. Ενδυνάμωση της 
Γειτονιάς – «Τοπικά 

Δίκτυα Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής 

Συλλογικότητας και 
Ανθεκτικότητας 

Στελέχη ΚΟΔΕΠ 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργαζόμενα 
Στελέχη Κοινωνικών 

Δομών Δήμου 
Πειραιά και λοιπών 

Φορέων 

Ενίσχυση της συμμετοχικότητας των νέων  στα κοινά 
δρώμενα, ενίσχυση αυτοεκτίμησης και της συμμετοχής τους 

σε δράσεις εθελοντισμού 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

Συνεργασία με Πολίτες-εθελοντές και ανάπτυξη άτυπων 
δικτύων 

Άτυπα Δίκτυα 
Δράσεις προώθησης εθελοντισμού 

 

… 


