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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δυνητικά ωφελούμενων για την υλοποίηση του Σχεδίου (ΚΩΔ. ΣΕ-22) 

«Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων  

που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους» 

 

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως o Δικαιούχος Φορέας και η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, ως 

Διαχειριστής Φορέας του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο 

Ιωαννιτών» (Κωδ. ΣΕ22), εγκεκριμένου και ενταγμένου στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ 

άτομα και οικογένειες που διαμένουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, επαπειλούμενης αστεγίας και ευαλωτότητας(ήτοι, 

να τους έχει επιδοθεί δικαστική εντολή έξωσης ή αγωγή έξωσης από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή, σε 

προσωρινή/περιστασιακή φιλοξενία από ανάγκη σε λοιπούς συγγενείς ή φίλους, σε άλλες συνθήκες 

επισφάλειας/επαπειλούμενης αστεγίας και ευαλωτότητας) 

να εκδηλώσουν το αρχικό τους ενδιαφέρον, υποβάλλοντας κατ’ ελάχιστον την αίτηση και το δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας, προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης 

και προώθησης στην εργασία αστέγων νοικοκυριών, δηλαδή ατόμων ή/και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες 

αστέγων, στο δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες επαπειλούμενης αστεγίας 

(νοικοκυριά για τα οποία επίκειται έξωση ή δεν έχουν δυνατότητα αποπληρωμής των λειτουργικών τους εξόδων). 

Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους: 

1. επιδότηση ενοικίου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 

2. κάλυψη των βασικών δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού για χρονικό διάστημα 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστες δαπάνες), 

3. επιδότηση εργασίας και υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης ή/και προώθησης στην εργασία, 

4. ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΑΔΑ: 6ΒΔΕΩΕΩ-3ΜΙ



Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας θα 

γίνεται καθημερινά, από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 

της Διεύθυνσης Kοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών (οδός Αβέρωφ 6, 2ος όροφος , Ιωάννινα, τηλ. 2651361315, 

υπεύθυνη επικοινωνίας κα Ντόμινα Χαραλαμπίδου).  

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες τόσο από τον Δικαιούχο φορέα (Δήμος 

Ιωαννιτών, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας , Αβέρωφ 6, 2ος όροφος, τηλ. 2651361315 ) όσο και από τον Διαχειριστή φορέα 

του Προγράμματος (Ε.Ψ.Ε.Π., Σικελιανού 2, 1ος όροφος, τηλ. 2651039820), καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), ώρες 09:00 

– 14:00. 

 

Για τον Δικαιούχο Φορέα 

 

 

Μωυσής Ελισάφ 

Δήμαρχος Ιωαννίνων 
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