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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 219/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής 
κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.65158/20-07-2011 προσκλήσεως του Προέδρου κ. 
Καράµπελα Κωνσταντίνου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  8ο 
Μνηµόνια Συνεργασίας µε ενδιαφερόµενους φορείς για το Πρόγραµµα 
Κοινωφελούς Εργασίας – ∆ηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης µέσω 
προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, Μανιάτης 
Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Χρήστου Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου Μαρίνα, 
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος Περικλής, 
Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, 
Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Βαρελάς ∆ηµήτριος, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης 
Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος Βασίλειος, 
Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας Ιωάννης, ∆αµάσκος 
Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  ∆ηµόπουλος Ιωάννης, 
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∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου 
Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας Αθανάσιος, Καµµένος 
Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, 
Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, 
Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, 
Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος 
Παναγιώτης,  Μανιάτης Καλλικράτης, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα 
Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - 
Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  
Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης,  Μπένος Ηλίας, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος 
Γεώργιος, Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, 
Χολέβα Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος Γεώργιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, 
Γούδης Χρήστος, Ερµίδου Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κανελλάκης 
Κων/νος, Καραθάνος Χαράλαµπος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, 
Κουρούσης Χρήστος, Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μεθυµάκη 
Άννα, Μανώλης Ιωάννης, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς 
Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λ. 
Αθανασιάδη, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής για τα εξής: 

 
 Έχοντας υπόψη : 

1. Την Ορθή Επανάληψη της µε α.π 1.7634/οικ. 6. 1395/01-06-2011 
Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 

2. Την µε αριθµ. 164/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής. 
 

Με την υπ’ αριθµ. 164/2011 απόφαση του, το Περιφερειακό Συµβούλιο 
ανέβαλε τη λήψη σχετικής απόφασης για το ανωτέρω θέµα και ταυτόχρονα 
συγκρότησε ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή, η οποία ανάλαβε να το επεξεργαστεί και 
να εισηγηθεί σχετικά στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 Η Επιτροπή αφού καθόρισε τις προτεραιότητες των δράσεων ενός τέτοιου 
προγράµµατος, συγκέντρωσε τις αιτήσεις – προτάσεις συνεργασίας που 
κατέθεσαν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ( Μ.Κ.Ο) µέσα στα πλαίσια της 
σχετικής Προκήρυξης του Υπουργείου Εργασίας. Κλήθηκαν σε συνέντευξη όλες 
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οι Μ.Κ.Ο που κατέθεσαν προτάσεις προκειµένου να επεξηγήσουν τις προτάσεις 
τους. Η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικά στοιχεία (διαχειριστική επάρκεια, 
ισολογισµό τριών τελευταίων ετών, καταστάσεις προσωπικού) προκειµένου να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια της διαδικασίας. Τέλος, αφού χαρτογραφήθηκαν οι 
προτεραιότητες των δράσεων συντάξαµε Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο σας 
καταθέτουµε προς έγκριση.  

 
Κατόπιν τούτων 

 
Εισηγούµαστε στο Περιφερειακό Συµβούλιο 

 

− όπως αυτό λάβει πολιτική πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση του ορισµού 
της Περιφέρειας Αττικής ως τελικού δικαιούχου εν γένει συγχρηµατοδοτούµενων ή 
µη προγραµµάτων στήριξης της απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας 
και τη δηµιουργία ακόµη ενεργότερου ρόλου και προϋποθέσεων ευρύτερης 
συµµετοχής της Περιφέρειας Αττικής στα ζητήµατα της απασχόλησης. 

− να επιλέξει τις Μ.Κ.Ο µε τις οποίες θα υπογράψει η Περιφέρεια τα 
απαιτούµενα από την Προκήρυξη  του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης Μνηµόνια Συνεργασίας 

− να εγκρίνει το προτεινόµενο Επιχειρησιακό Σχέδιο 

− όπως ορίσει τη ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή αρµόδια για την εποπτεία 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας και των 
ειδικότερων δράσεων που αυτό θα περιλαµβάνει, την επίβλεψη της εν γένει 
λειτουργίας του Προγράµµατος και τον έλεγχο της τήρησης των όρων του 
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ των φορέων και της Περιφέρειας Αττικής, καθ’ 
όλη την διάρκεια ισχύος του Μνηµονίου σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Επισηµαίνουµε ότι την αρµοδιότητα της τελικής επιλογής των Μ.Κ.Ο την 
έχει η Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του 
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

Οι σχετικοί φάκελοι των προτάσεων που κατέθεσαν όλες οι Μ.Κ.Ο  στην Περιφέρεια 
Αττικής είναι στη διάθεση σας στο Γραφείο του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συµβουλίου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Κ.Ο ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΙΙ» -ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
2. «ΕΛΙΞ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Ε.Ε.Π.) 
3. Ι.Ο.Α.Σ - «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
4. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ «Ε∆ΡΑ» 
6. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
7. «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
8. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) 
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9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ» 

10. «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

11.ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
12. ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» 
13. « ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
14. « ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ» Μ.Κ.Ο 
15. «∆ΗΩ»- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
16. «ΑΘΗΝΑ»- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
17. «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
18. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
19. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 

        

 

• Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης παρουσίασε το 
προτεινόµενο Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει ως εξής: 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...........................................................................................................................…. 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
  

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ......................................................................................................  

1.2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ .................................................................  

1.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ .....................................  

1.4. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ........................................................  
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

2.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ……………………………………. ........................ 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ………………………………......................... 
2.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

∆ΡΑΣΗ…………………………………………................................................................................... 
2.2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ..………………………………………………………………………………………………. 

 
3.      ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
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3.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .......... 

3.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.............. 

 

4.       ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ 

4.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ...….………………………………………. 

4.2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ................................................................  
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

 

 

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

 
 

« ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 
 

1.2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σηµειώνονται µε (����) το είδος των δράσεων που προτείνονται και είναι επιλέξιµες 
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

 

Α.  Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου  
  Α.1   Προώθηση έργων αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος και         
προστασίας της βιοποικιλότητας. ���� 

  Α.2 Συνεργασία µε φορείς εθελοντισµού και συλλόγους για εκπαιδευτικά-
ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα Περιβάλλοντος. 

  
���� 

 Α.3 Αναδασώσεις -δενδροφυτεύσεις ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν 
καταστραφεί . 

 
���� 

  Α.4   Εκπαίδευση µαθητών σε περιβαλλοντικά θέµατα. 
 

���� 

  

Β. Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας  
   Β.1  ∆ηµιουργία 20 σταθµών παροχής τροφής σε άπορους. ���� 

   Β.2  Εκπαίδευση µαθητών στην οδική ασφάλεια. ���� 

   Β.3  Προληπτική ιατρική.  ���� 

   Β.4  Ψυχολογική στήριξη νοσηλευοµένων ασθενών προερχόµενων από 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και των οικογενειών τους. 
 

���� 
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   Β.5  Εκπαίδευση στη νοηµατική γλώσσα κωφάλαλων νηπίων και των 
οικογενειών τους. 

 
���� 

  

Γ.  Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  

  Γ.1  Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων  ���� 
   Γ.2  Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  
προγράµµατος αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά 
–Μουσουλµάνοι) 

 

���� 

  Γ.3  Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές 
επιτροπές πολιτικής προστασίας. ���� 

  Γ.4  Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων οδικής σήµανσης. 
 

���� 

  Γ.5 Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων. Προσπελασιµότητα  ΑΜΕΑ 

 
 

 
       ���� 

 

Γ 6. Ενηµέρωση –ευαισθητοποίηση πολιτών και οµάδων πολιτών (target group) 
για την ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση. 

       ���� 
 

 
 

∆. Τοµέας Πολιτισµού  

  ∆.1  ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 
συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι) ���� 

  ∆.2 ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Αττικής  σε διεθνείς εκθέσεις. ���� 

 

Ε. Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης  

  Ε.1 ∆ιάχυση τεχνογνωσίας για βιολογικά προϊόντα. ���� 
  

 

1.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
6.875.000 € 

Επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισµός σχεδίου κατά δράση – ενέργεια του 
συµπράττοντος φορέα  

 

1.4. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
Προτεινόµενη διάρκεια σχεδίου: 

Πέντε µήνες Χ 2 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής  έχει ως στόχο, την συνεργασία της αυτοδιοίκησης, των εργαζοµένων 

και άλλων κοινωνικών φορέων, µε σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων της 

περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (νέοι άνεργοι, γυναίκες, µακροχρόνια 

άνεργοι κλπ.). 

Το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελεί µια θεσµική καινοτοµία η οποία κινητοποιεί 
τοπικούς φορείς και εξασφαλίζει την απασχόληση σε 55.000 ανέργους πανελλαδικά προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας. Οι ωφελούµενοι άνεργοι θα λάβουν επίδοµα κοινωνικής εργασίας 

διάρκειας έως 5 µήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η τοπική κοινωνία µε την άµεση 

συµµετοχή της Περιφέρειας, θα ωφεληθεί από µία σειρά δράσεων µε ιδιαίτερη  έµφαση στην 

προστασία του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, στην κοινωνική προστασία και υπηρεσίες, στον 

τουρισµό στον πολιτισµό και την αγροτική ανάπτυξη.  

 

Περιληπτικό προφίλ  της Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής προέκυψε ως αιρετός δευτεροβάθµιος αυτοδιοικητικός θεσµός µε τον Ν 

3852/2010 (Καλλικράτης), περιλαµβάνει το σύνολο του Νοµού Αττικής και αποτελεί καθολικό 

διάδοχο 5 προϋφιστάµενων νοµικών προσώπων, της Νοµαρχίας Αθηνών, της Νοµαρχίας 

Πειραιά, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής και της 

Υπερνοµαρχίας Αθηνών-Πειραιά. 

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει 66 δήµους και η έκταση της είναι 3.808,101 τ.χλµ.  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής αντιπροσωπεύει το 35,6% του πανελλαδικού 

πληθυσµού σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 2001. 

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει 8 Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, ως ακολούθως: 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.112.133 

  

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 473.179 

  

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 519.997 

  

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 559.467 

Περιφέρεια  Αττικής  

ΠΡΩΗΝ  νοµαρχίες  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Αθηνών  

Πειραιά  

Ανατολικής Αττικής  

∆υτικής Αττικής  

Υπερνοµαρχία Αθηνών-

Πειραιά 

 

ΣΥΝΟΛΟ Περιφέρειας  

(απογραφή 2011)  

3.894.573 
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Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 466.065 

  

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 62.429 

  

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.846 

  

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 353.112 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Περιοχή ανάπτυξης και εφαρµογής των δράσεων του συµπράττοντος φορέα είναι ολόκληρη η 

Περιφέρεια Αττικής.  

Στη συλλογική αυτή προσπάθεια που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκεται η 

εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικών µορφών 

εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της απασχολησιµότητας των οµάδων στόχων και 

ιδιαίτερα των ανέργων, των νέων, των γυναικών, κλπ, καθώς επίσης και άλλων κοινωνικών 

οµάδων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβασης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας. 

Το σχέδιο δράσης για στήριξη της απασχόλησης προσφέρει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

� έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων 

και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού 

φυσικού κάλλους, καθαρισµούς και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ 

�  υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ , παιδιών κλπ 

� δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α  

� δράσεις διατήρησης και ανάδειξης του αστικού ιστού  κλπ 

Επιδιώκεται η συνεργασία µε φορείς και οργανώσεις, καθώς επίσης η δηµιουργία ενός 

συστήµατος διάδοσης της πληροφόρησης προς και από τους φορείς αυτούς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η θεµατική δικτύωση και η συνεργασία, σε τοπικό επίπεδο, προς όφελος των εν 

δυνάµει άµεσα και έµµεσα επωφελούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 

Οι προτεινόµενες δράσεις αποτελούν µια εκ των κάτω προς τα άνω προσπάθεια σε τοπικό 

επίπεδο για επίλυση των προβληµάτων απασχόλησης. Ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 

δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, στους τοµείς φυσικών και πολιτισµικών πόρων, 

του τουρισµού, της κοινωνικής οικονοµίας, εθελοντικών πρωτοβουλιών κλπ. 

Ο εταίρος που έχει επιλεγεί αναλαµβάνει είτε µε την άµεση συµµετοχή του, είτε µε συµβουλευτική 

συµµετοχή συγκεκριµένο ρόλο µε στόχο την επιτυχηµένη έκβαση του εγχειρήµατος ενίσχυσης της 

τοπικής απασχόλησης. 

Το προτεινόµενο σχέδιο έχοντας εντοπίσει και εξειδικεύσει τους τοµείς δράσης, δοµείται µε 

τέτοιον τρόπο ώστε να εµφανίζει ένα συµπαγές οργανωτικό µοντέλο, µε ξεκαθαρισµένη 

µεθοδολογία, ικανό να εγγυηθεί ένα άριστο αποτέλεσµα. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η άµεση συνάφεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων µε αυτές της 
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ολοκληρωµένης αστικής παρέµβασης που πραγµατοποιεί ήδη η Περιφέρεια Αττικής. Οι 

προβλεπόµενες στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος ενέργειες, συνδέονται άµεσα µε 

τις επιδιώξεις του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση και µε τους στόχους της E.E. 

Η αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω των δράσεων του σχεδίου,  προωθεί αυτές τις πολιτικές και 

είναι σε συνάφεια µε: 

• το θεσµικό πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού.  

• τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την καταπολέµηση της ανεργίας.  

• τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και των γυναικών, που αποτελεί ένα από τους κύριους 

στόχους του σχεδίου, συµβαδίζει µε τους "πυλώνες", της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες.  

• Το παρόν σχέδιο προωθεί την Εθνική στρατηγική εξασφάλισης για τις γυναίκες της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

• Η ανάπτυξη και παροχή συντονισµένων υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης και της 

απασχόλησης πολλαπλών κατηγοριών µειονεκτουσών οµάδων και ιδίως νέων και γυναικών, 

συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της απασχολησιµότητας. 

•  Η δικτύωση των υπηρεσιών στήριξης, βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τα µέτρα βελτίωσης 

της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων στις διαρθρωτικές οικονοµικές αλλαγές και στη 

χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και µε την ανάπτυξη του τρίτου τοµέα.  

• Τέλος, η εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής γυναικών στην υλοποίηση όλων των ενεργειών 

του επιχειρησιακού προγράµµατος, συµβάλει στην ισότιµη ένταξή τους στην αγορά εργασίας 

και στην άµβλυνση του επαγγελµατικού διαχωρισµού.  

Μέσω της ενέργειας αυτής θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης των οργανώσεων και 

εκπροσώπων αποκλεισµένων οµάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και του ευρύτερου 

κοινού µε εκστρατείες ενηµέρωσης, ηµερίδων, εκθέσεων κλπ. 

Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς, αφενός µεν  οι 

Περιφερειακές Ενότητες έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις και δεν µπορούν πάντα να 

εφαρµοστεί µια δράση σε όλες (π.χ. δεν έχουν όλες οι Π.Ε. αγροτική παραγωγή, ή ακτές, κ.ο.κ.) 

κι αφετέρου, οι µεγάλες αποστάσεις και ο χρόνος µετακίνησης µας επιβάλλει οι άνεργοι να 

προσληφθούν ανά Π.Ε. όπου θα προσφέρουν εργασία. 
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2.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

2.2.1 Ανάλυση του Επιχειρησιακού σχεδίου ανά προτεινόµενη δράση 

 

∆ράση 1: Τοµέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
 
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η ανάδειξη του φυσικού αυτού 

πλούτου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τους τοµείς κυρίως του τουρισµού αλλά και της 

αειφόρου ανάπτυξης εν γένει. Ταυτόχρονα στη διάρκεια του έτους παρουσιάζονται ανάγκες 

έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλουν να ικανοποιηθούν άµεσα. Τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται έντονα η διάθεση για την πραγµατοποίηση εθελοντικών δράσεων οι οποίες όµως 

πρέπει να ενισχυθούν µε την πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού 

προσωπικού για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας τους.  

Αναλυτικότερα οι επιµέρους δράσεις µπορούν να αναφέρονται στις παρακάτω εργασίες οι  οποίες 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της 

καθηµερινότητας των πολιτών. 

• Συντήρηση, καθαρισµός, φύλαξη των περιαστικών δασών, των µονοπατιών που 

βρίσκονται σε αυτά, και των αστικών Πάρκων, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της 

αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής περιόδου. Κρίνονται  απαραίτητες οι ενέργειες 

προστασίας της φυσικής περιουσίας µε επίβλεψη και συνεργασία ειδικών επιστηµόνων. 

• Προώθηση έργων αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος και προστασίας της 
βιοποικιλότητας. 

• Συνεργασία µε φορείς εθελοντισµού και συλλόγους για εκπαιδευτικά-ερευνητικά 
προγράµµατα σε θέµατα Περιβάλλοντος. 

• ∆ενδροφυτεύσεις δασών, πάρκων και χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση οικοσυστηµάτων 

και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των προαναφερόµενων 

οικοσυστηµάτων.  

• Συντήρηση χώρων κοινωφελών δράσεων (υπαίθρια θέατρα, κλπ)  

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών (µαθητές, γενικός πληθυσµός, κλπ) σε θέµατα 

περιβάλλοντος µε την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων που αφορούν την 

ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση, την αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών, την 

ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή  κ.α. από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Σκοπός της δράσης  
 

• Καθαρισµός µεγάλων κοινόχρηστων χώρων - πάρκων - ακτών. 

• Πυροπροστασία. 

• Στήριξη της προσπάθειας για προστασία του Περιβάλλοντος, µέσω της µαζικής και 
εθελοντικής δραστηριοποίησης των Πολιτών 
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• Αναβάθµιση περιοχών φυσικού κάλους που έχουν καταστραφεί από ανθρώπινες  
παρεµβάσεις ή φυσικές καταστροφές (εγκαταλελειµµένα λατοµεία, καµένες περιοχές ). 

• Καθαρισµός και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων. 

• Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς. 

• ∆ηµιουργία 720 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 
∆ιάρκεια υλοποίησης 
 

Πέντε µήνες Χ 2 
 
Ειδικότητες προσωπικού, πλήθος απασχολουµένων 

 
15 Γεωπόνοι , 15 δασολόγοι, 20 περιβαλλοντολόγοι ,450 εργάτες γενικών καθηκόντων ,      50 

δενδροκηπουροί ,100 εργάτες κήπων ,25 εργοδηγοί ,20 οδηγοί ,5 χειριστές µηχανηµάτων. 
 

Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Αναλυτικά τα άτοµα που θα προσληφθούν για τις ανάγκες του συγκεκριµένου µέτρου θα 
πρέπει να είναι: 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗ
ΘΟΣ 
ΑΤΟ
ΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

Γεωπόνοι 15 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 46.875 

∆ασολόγοι 15 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 46.875 

Περιβαλλοντολόγοι 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

450 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125  1.406.250 

∆ενδροκηπουροί 50 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 156.250 

Εργάτες κήπων 100 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 312.500 

Εργοδηγοί 25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

Οδηγοί 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

Χειριστές 
µηχανηµάτων 

5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 15.625 

Εκπαιδευτικοί-
παιδαγωγοί 

20 25  ευρώ  3125 62.500 

ΣΥΝΟΛΟ 720    2.250.000 
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Πηγή χρηµατοδότησης             

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 2 : Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης  

 

• Η αντιµετώπιση της φτώχειας µε την παροχή τροφής σε άπορους. 
 

• Η Ενηµέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση όλων των Σχολικών Μονάδων (Μαθητές 
∆ηµοτικών – Γυµνασίων – Λυκείων) για την Οδική Ασφάλεια και τις Μεθόδους Πρόληψης 
των Ατυχηµάτων. 

 

• ∆ηµιουργία κέντρων προληπτικής ιατρικής , η µέριµνα για την παροχή δωρεάν ιατρικών 
εξετάσεων και η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα πρόληψης και 
αγωγής υγείας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες πληθυσµού όπως: ανασφάλιστοι, 
άστεγοι, ΑµεΑ, άνεργοι, ανύπαντρες µητέρες, άποροι και χαµηλοσυνταξιούχοι, παιδιά 
µονογονεϊκών, χαµηλόµισθων, άνεργων οικογενειών και ατόµων εξαρτηµένων από 
ουσίες. 

 

• Η παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών Φροντίδας και Ψυχολογική στήριξη των 
περιθαλποµένων των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, προερχόµενων από 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑµεΑ, µετανάστες κλπ), καθώς και των 
οικογενειών αυτών. 

 

• Εκπαίδευση και παρακολούθηση των κωφάλαλων παιδιών κατά την προσχολική ηλικία, 
προκειµένου να εξοικειωθούν σε στοιχειώδεις µεθόδους επικοινωνίας, καθώς και η 
συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών αυτών. 

 

• Ενίσχυση του κοινωνικού ∆ιαλόγου και συνεργασίας 

• ∆ράσεις ανάδειξης των κοινωνικών προβληµάτων 

• Άρση των φαινόµενων περιθωριοποίησης 

• Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης και δηµιουργία κλίµατος Κοινωνικής ειρήνης και 

συνύπαρξης 

• ∆ράσεις πρόληψης για τα ναρκωτικά 

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής 
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Σκοπός της δράσης  
 
Η Κοινωνική Πολιτική πρέπει να είναι σχεδιασµένη πάνω στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών 

και να αποτελεί σαφή προτεραιότητα στον προγραµµατισµό των συνολικών ∆ράσεων. Η 

Αυτοδιοίκηση Β’ βαθµού καλείται σήµερα να δώσει λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, που 

χρήζουν αποτελεσµατικής αντιµετώπισης και να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα που θα 

συµβάλλουν στην αποφυγή εκδήλωσης αρνητικών κοινωνικών φαινοµένων.      

Η Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες θα 

προβεί  στην πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού που 

θα αµβλύνει το αίσθηµα ανασφάλειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Αναλυτικότερα οι επιµέρους 

δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω: 

 
• ∆ιεύρυνση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Συγκράτηση του πληθυσµού 

• Αντιµετώπιση της φτώχειας. 

• Πρόληψη στον τοµέα της υγείας.  

• Προστασία και ενίσχυση ευπαθών οµάδων. 

• Εδραίωση αισθήµατος ασφάλειας και κοινωνικής µέριµνας των πολιτών 

• ∆ηµιουργία 860 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 

∆ιάρκεια υλοποίησης 

 
Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 
 

20 µάγειροι , 80 τραπεζοκόµες ,40 καθαρίστριες ,10 επόπτες υγείας ,95 νηπιαγωγοί , 200 δάσκαλοι , 80 
κοινωνικοί λειτουργοί , 100 ιατροί , 15 ψυγολόγοι , 50 νοσηλεύτριες-ές , 100 βοηθοί νοσηλευτών , 30 
γραµµατείς, 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, 20 απόφοιτοι Λυκείου γνώστες της νοηµατικής γλώσσας. 
 

Προσόντα του προσωπικού  
 

Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘ
ΟΣ 

ΑΤΟΜ
ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Ϋ 

µάγειροι 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

τραπεζοκόµες 80 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 250.000 

καθαρίστριες 40 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 125.000 
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επόπτες υγείας 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 31.250 

νηπιαγωγοί 95 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 296.875 

δάσκαλοι 200 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 625.000 

κοινωνικοί 
λειτουργοί 

80 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 250.000 

ιατροί 100 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 312.500 

ψυχολόγοι 15 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 46.875 

νοσηλεύτριες-ές 50 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 156.250 

βοηθοί 
νοσηλευτών 

100 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 312.500 

γραµµατείς 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

απόφοιτοι 
Λυκείου γνώστες 
της νοηµατικής 
γλώσσας. 
 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

ΣΥΝΟΛΟ 860    2.687.500 

 
 

Πηγή χρηµατοδότησης    
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 
 

∆ράση 3 : Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
 

• Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων. 

• Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  προγράµµατος 
αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά –Μουσουλµάνοι) 

• Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές επιτροπές 
πολιτικής προστασίας. 

• Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων σηµάνσεως 
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• Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων, ιδιοκτησίας δηµοσίου και µη. Προσπελασιµότητα  
ΑΜΕΑ. 

 

• Ανάδειξη γενικότερη των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Σκοπός της δράσης  
 

Σε ολόκληρη την Αττική πραγµατοποιούνται εθελοντικές δράσεις µε την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Αττικής µε στόχο τον ευπρεπισµό του αστικού δοµηµένου  περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η πρόσληψη τεχνικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού 

προσωπικού θα ενισχύσει την προσπάθεια ανάδειξης συνολικά των αστικών και αγροτικών 

περιοχών της Αττικής. Αναλυτικότερα οι επιµέρους δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα 

παρακάτω: 

 

• Η δηµιουργία δικτύου πληροφόρησης και ανταπόκρισης σε αιτήµατα πολιτών σχετικά µε 
εγκαταλελειµµένα  αυτοκίνητα και άλλες εστίες µόλυνσης που βιάζουν την αισθητική της 
πόλης. 

• Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε θέµατα 
ανακύκλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προώθηση και ο 
εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής επαγγελµατικής ενασχόλησης συγκεκριµένες οµάδων 
πληθυσµού ( Ρόµα – Μουσουλµάνοι) στον τοµέα της ανακύκλωσης. 

• Καταγραφή και σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους πρασίνου. 

• Ο περιορισµός των ατυχηµάτων στους αυτοκινητοδρόµους. 

• Η χαρτογράφηση δηµοσίων κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες. 

• ∆ιεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

• Τουριστική ανάπτυξη περιοχών παρέµβασης.  

• Προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών 

• ∆ηµιουργία 340 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

 

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 
∆ιάρκεια υλοποίησης 
 
Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 

30 απόφοιτοι πληροφορικής, 30 απόφοιτοι περιβάλλοντος, 20 εκπαιδευτικοί, 50 γραµµατείς 
(απόφοιτοι ΤΕΙ / ΙΕΚ), 200 εργάτες γενικών καθηκόντων, 10 µηχανικοί. 
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Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘ
ΟΣ 

ΑΤΟΜ
ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

απόφοιτοι 
πληροφορικής 

30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

απόφοιτοι 
περιβάλλοντος 

30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

εκπαιδευτικοί 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

γραµµατείς 50 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 156.250 

εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

200 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 625.000 

µηχανικοί 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 340    1.062.500 

 

 
Πηγή χρηµατοδότησης    
 

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 4 : Τοµέας ∆ιαφύλαξης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς-Ανάπτυξης Τουρισµού 

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης 
  

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 
συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής 
σε διεθνείς εκθέσεις. 

• Ενίσχυση των έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Μελέτες µικροεπεµβάσεων σε κτήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Παρουσίαση και προβολή των έργων προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
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• Εµπλουτισµός της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής µε τα τα στοιχεία που 

αναδεικνύουν τη πολιτιστική µας κληρονοµιά.  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής 

Σκοπός της δράσης  
 

Η Αττική χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα: τα ήθη και τα έθιµα κάθε περιοχής, καθώς και 

αυτά που έχουν φέρει οι κάτοικοι της Αττικής από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους διατηρούνται µε 

ζήλο, γεγονός που αποδεικνύεται από το πλήθος των πολιτιστικών συλλόγων και των 

εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του έτους. Γενικότερα πρόκειται για µία περιοχή µε πλούσια 

ιστορία και ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση.  

Από ιστορική και αρχαιολογική άποψη η Αττική διαθέτει πλήθος µνηµείων, µουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων όλων των περιόδων της ιστορίας της. 

Η πρόσληψη επιστηµονικού, τεχνικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού για την 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ανάπτυξης του τουρισµού θα ενισχύσει την 

προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας όλων των παραπάνω. Αναλυτικότερα οι επιµέρους 

δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω: 

• Η ενηµέρωση – πληροφόρηση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους   
(λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• Η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και 
υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. 

 

• ∆ιεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

• Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Ανάδειξη των εθίµων και των ιδιαιτέρων πολιτισµικών χαρακτηριστικών των περιοχών και 

των περιοχών καταγωγής 

• Τόνωση του τουριστικού ενδιαφέροντος 

• ∆ηµιουργία 220 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 

∆ιάρκεια υλοποίησης 

 

Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 
 

80 υπεύθυνοι υποδοχής και φιλοξενίας, 80 ειδικοί τουριστικού γραφείου, 60 εργαζόµενοι µε 
ειδικότητα σχετική µε παροχή υπηρεσιών, τουριστική πληροφόρηση και λειτουργίες υποδοχής 
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Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

υπεύθυνοι 
υποδοχής και 
φιλοξενίας 

80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

250.000 

ειδικοί 
τουριστικού 
γραφείου 

80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

250.000 

εργαζόµενοι 
µε ειδικότητα 
σχετική µε 
παροχή 
υπηρεσιών, 
τουριστική 
πληροφόρησ
η και 
λειτουργίες 
υποδοχής 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

187.500 

ΣΥΝΟΛΟ 220    687.500 

 

 
Πηγή χρηµατοδότησης    
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 5 : Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
 
∆ιάχυση τεχνογνωσίας για βιολογικά προϊόντα. 
 
 
Σκοπός της δράσης  
 

• Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στον τοµέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
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• ∆ιάχυση της τεχνογνωσίας παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 

• Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση- ενεργός συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας για την 
ενθάρρυνση της τοπικής παραγωγής και της παραµονής των νέων στις ηµιαστικές 
περιοχές. 

• Επιπλέον, δηµιουργία 60 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 

∆ιάρκεια υλοποίησης 
 

Πέντε µήνες Χ 2 
 
Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 
10 περιβαλλοντολόγοι, 10 βιολόγοι, 10 δασολόγοι, 20 γεωπόνοι, 10 εκπαιδευτικοί 
 
Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

περιβαλλοντο
λόγοι 

10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

βιολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

δασολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

γεωπόνοι 20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

62.500 

εκπαιδευτικοί 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 60    187.500 

 
 
Πηγή χρηµατοδότησης 
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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2.2.2 Συνοπτική Αποτίµηση του Επιχειρησιακού σχεδίου  

 

∆ράση 1:  Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
∆ράση 2 : Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας 
∆ράση 3 : Τοµέας Αστικό Περιβάλλον 
∆ράση 4 : Τοµέας Πολιτισµού 
∆ράση 5: Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
Συνοπτική παρουσίαση των στόχων των παραπάνω δράσεων  
 

Στόχοι των παραπάνω δράσεων, ανά Τοµέα ∆ράσης είναι: 
 

Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

• Συντήρηση, καθαρισµός, φύλαξη των περιαστικών δασών, των µονοπατιών που 

βρίσκονται σε αυτά, και των αστικών Πάρκων, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της 

αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής περιόδου. Κρίνονται  απαραίτητες οι ενέργειες 

προστασίας της φυσικής περιουσίας µε επίβλεψη και συνεργασία ειδικών 

επιστηµόνων. 

• Καθαρισµός οδών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την διευκόλυνση των πολιτών  

• Αναβάθµιση περιοχών φυσικού κάλους που έχουν καταστραφεί από ανθρώπινες  

παρεµβάσεις ή φυσικές καταστροφές (εγκαταλελειµµένα λατοµεία, καµένες 

περιοχές). 

• Συντήρηση, καθαρισµός των ακτών της Αττικής  

• Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις σε περιοχές που έχουν καεί. 

• ∆ενδροφυτεύσεις δασών, πάρκων και χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση 

οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των 

προαναφερόµενων οικοσυστηµάτων.  

• Συντήρηση χώρων κοινωφελών δράσεων (υπαίθρια θέατρα, κλπ)  

• Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, κλπ) 

• Καθαρισµός και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων. 

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών (µαθητές, γενικός πληθυσµός, κλπ) σε θέµατα 

περιβάλλοντος µε την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων που αφορούν την 

ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση, την αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών, 

την ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή  κ.α. από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. 

• Στήριξη της προσπάθειας για προστασία του Περιβάλλοντος µέσω εθελοντισµού, 
καθαρισµού κοινοχρήστων, πυροπροστασία, αναβάθµιση περιοχών φυσικού 
κάλους, αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων και ανάπτυξης 
της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς. 

 
Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας:  

• Αντιµετώπιση της φτώχειας,  

• Εκπαίδευση  κωφάλαλων παιδιών κατά την προσχολική ηλικία.  

• ∆ηµιουργία  σταθµών παροχής τροφής σε άπορους.  
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• ∆ηµιουργία κέντρων προληπτικής ιατρικής , η µέριµνα για την παροχή δωρεάν 

ιατρικών εξετάσεων και η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα 

πρόληψης και αγωγής υγείας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες πληθυσµού όπως: 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, ΑµεΑ, άνεργοι, ανύπαντρες µητέρες, άποροι και 

χαµηλοσυνταξιούχοι, παιδιά µονογονεϊκών, χαµηλόµισθων, άνεργων οικογενειών και 

ατόµων εξαρτηµένων από ουσίες. 

• Παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών Φροντίδας και Ψυχολογική στήριξη των 

περιθαλποµένων των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, προερχόµενων από 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑµεΑ, µετανάστες κλπ), καθώς και 

των οικογενειών αυτών. 

• Ενηµέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση όλων των Σχολικών Μονάδων 

(Μαθητές ∆ηµοτικών – Γυµνασίων – Λυκείων) για την Οδική Ασφάλεια και τις 

Μεθόδους Πρόληψης των Ατυχηµάτων. 

• Ψυχολογική στήριξη νοσηλευοµένων ασθενών προερχόµενων από ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες και των οικογενειών τους.  

• Εκπαίδευση στη νοηµατική γλώσσα κωφάλαλων νηπίων, στήριξη των οικογενειών 

τους. Η εκπαίδευση και παρακολούθηση των κωφάλαλων παιδιών κατά την 

προσχολική ηλικία, προκειµένου να εξοικειωθούν σε στοιχειώδεις µεθόδους 

επικοινωνίας, καθώς και η συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών αυτών. 

• ∆ράσεις πρόληψης για τα ναρκωτικά  

• ∆ράσεις ανάδειξης των κοινωνικών προβληµάτων 

• Άρση των φαινόµενων περιθωριοποίησης 

• Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης και δηµιουργία κλίµατος Κοινωνικής ειρήνης 

και συνύπαρξης 

 
Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  
 

• Ενηµέρωση Σχολικών Μονάδων σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας,  

• ∆ηµιουργία δικτύου πληροφόρησης σχετικά µε εγκαταλελειµµένα  αυτοκίνητα και 
άλλες εστίες µόλυνσης,  

• Ενηµέρωση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε θέµατα ανακύκλωσης και εξοικονόµησης 
ενέργειας,  

• Σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους πρασίνου. 

• Καθαρισµός πινακίδων σηµάνσεως, χαρτογράφηση δηµοσίων κτηρίων και 

κοινόχρηστων χώρων. Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων. Η 

δηµιουργία δικτύου πληροφόρησης και ανταπόκρισης σε αιτήµατα πολιτών σχετικά 

µε εγκαταλελειµµένα  αυτοκίνητα και άλλες εστίες µόλυνσης που βιάζουν την 

αισθητική της πόλης. 

• Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε 

θέµατα ανακύκλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προώθηση και ο 

εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής επαγγελµατικής ενασχόλησης συγκεκριµένες 

οµάδων πληθυσµού ( Ρόµα – Μουσουλµάνοι) στον τοµέα της ανακύκλωσης. 
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• Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  προγράµµατος 

αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά –Μουσουλµάνοι) 

• Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές 

επιτροπές πολιτικής προστασίας.  

• Καταγραφή και σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους 

πρασίνου. 

• Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων σηµάνσεως 

• Μελέτες διαµόρφωσης Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων – Πράσινων 

Σηµείων  

• Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων, ιδιοκτησίας δηµοσίου και µη. Προσπελασιµότητα  

ΑΜΕΑ. 

 
Τοµέας Πολιτισµού 

• Ενηµέρωση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους, συµµετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και υλοποίηση 

δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής.  

• Ανάδειξη γενικότερη των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.  

• Ενίσχυση των έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Μελέτες µικροεπεµβάσεων σε κτήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Παρουσίαση και προβολή των έργων προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Εµπλουτισµός της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής µε τα τα στοιχεία που 

αναδεικνύουν τη πολιτιστική µας κληρονοµιά.  

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 

συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Αττικής σε διεθνείς εκθέσεις. 

• ∆ράσεις Ανάπτυξης του τουρισµού.  

• Η ενηµέρωση – πληροφόρηση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους   

(λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• Η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και 

υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης:  
 

• Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στον τοµέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
∆ιάρκεια υλοποίησης 
 

Πέντε µήνες Χ 2 
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Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 
 

Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

 

Επιθυµητά Προσόντα 

 
 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Υ 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

Γεωπόνοι 35 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 109.375 

∆ασολόγοι 25 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 78.125 

Περιβαλλοντολόγοι 30 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 93.750 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

670 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 2.093.750 

∆ενδροκηπουροί 50 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 156.250 

Εργάτες κήπων 100 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 312.500 

Εργοδηγοί 25 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 78125 

Οδηγοί 20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

Χειριστές 
µηχανηµάτων 

5 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 15.625 

Εκπαιδευτικοί-
παιδαγωγοί 

50 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 156.250 

µάγειροι 20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

τραπεζοκόµες 80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

καθαρίστριες 40 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 125.000 

επόπτες υγείας 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

νηπιαγωγοί 95 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 296.875 

δάσκαλοι 200 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 625.000 

κοινωνικοί λειτουργοί 80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

ιατροί 100 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 312.500 
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ψυχολόγοι 15 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 46.875 

νοσηλεύτριες-ές 50 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 156.250 

βοηθοί νοσηλευτών 100 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 312.500 

γραµµατείς 80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

απόφοιτοι Λυκείου 
γνώστες της 
νοηµατικής γλώσσας. 
 

20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

απόφοιτοι 
πληροφορικής 

30 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 93.750 

απόφοιτοι 
περιβάλλοντος 

30 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 93.750 

µηχανικοί 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

υπεύθυνοι 
υποδοχής και 
φιλοξενίας 

80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

ειδικοί τουριστικού 
γραφείου 

80 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

εργαζόµενοι µε 
ειδικότητα σχετική 
µε παροχή 
υπηρεσιών, 
τουριστική 
πληροφόρηση και 
λειτουργίες 
υποδοχής 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 187.500 

βιολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 2.200    6.875.000 

 

Πηγή χρηµατοδότησης    
 

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα, προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην 

Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

ανοικτή πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της 

Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους 
θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

3.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος Κοινωφελούς 

Εργασίας, και µε αρωγό την αυτοδιοίκηση, τους εργαζοµένους και άλλους κοινωνικούς 

φορείς, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα δε των 

ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (νέοι άνεργοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι κλπ.). 

Μέσω της θεσµικής αυτής καινοτοµίας κινητοποιούνται οι τοπικοί φορείς και εξασφαλίζεται 
απασχόληση σε 11.000 ανέργους, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται η τοπική κοινωνία, µε την 

άµεση συµµετοχή της Περιφέρειας, από µία σειρά δράσεων µε ιδιαίτερη  έµφαση στην 

προστασία του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, στην κοινωνική προστασία και υπηρεσίες, 

στον τουρισµό στον πολιτισµό και την αγροτική ανάπτυξη.  

Μεταξύ των αναµενόµενων επιπτώσεων του προγράµµατος είναι  η βελτίωση της 

ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η 

προώθηση των ίσων ευκαιριών, η προώθηση και ενδυνάµωση του κινήµατος εθελοντισµού, 

η βελτίωση δοµών υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών οµάδων, η ενίσχυση δράσεων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης της απασχόλησης ανέργων και ατόµων που 

απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας στους τοµείς του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, του τουρισµού, του πολιτισµού και της αγροτικής ανάπτυξης. 

 Παράλληλα, πολλαπλά είναι και τα οφέλη που θα επιφέρει η υλοποίηση του καινοτόµου 
αυτού προγράµµατος στην την τοπική κοινωνία- οικονοµία. Η προώθηση έργων 
προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πιλοτικών 
δράσεων στον τοµέα των βιολογικών προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής µέριµνας µε άξονα ευπαθείς οµάδες, η 
µέριµνα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενδυνάµωση του τουρισµού, 
όλα τα παραπάνω αποτελούν δράσεις που συντελούν στην οικονοµική άνθηση της 
Περιφέρειας, δηµιουργώντας έναν ελκυστικότερο και πιο υγιεινό τόπο διαβίωσης, εργασίας 
και επένδυσης ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών στον 
τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, της οδικής ασφάλειας και εστιάζουν τη δράση τους σε 
εκείνες τις οµάδες του πληθυσµού που πλήττονται κυρίως από την ανεργία και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
Οι δράσεις του προτεινόµενου σχεδίου είναι οργανωµένες και σχεδιασµένες µε τρόπο που 

να εγγυώνται ένα θετικό αποτέλεσµα σε σχέση µε την προώθηση της απασχόλησης είτε 

πρόκειται για γενικές κατηγορίες ανέργων και υποαπασχολούµενων είτε  για ειδικές 

ευπαθείς οµάδες. Έτσι εξασφαλίζεται η συνολική κάλυψη των ωφελούµενων από τα πρώτα 

τους βήµατα, µέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα υπάρχει ειδική µέριµνα 

για την δηµιουργία δικτύων, ενώ η αποτελεσµατικότητα και η µακροπρόθεσµη εµβέλεια των 

παρεµβάσεων διασφαλίζεται µε την παράλληλη προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη.  

Αποτελέσµατα που αναµένονται από την υλοποίηση του σχεδίου είναι: 

� Η στήριξη των ανέργων της περιοχής µε µεσοπρόθεσµες προοπτικές λειτουργίας σε 

τοπικό επίπεδο, το οποίο εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον 

τοµέα της προώθησης της απασχόλησης µε την ευρύτερη έννοια του όρου και στον 

τοµέα της τοπικής ανάπτυξης.  

� Καλύτερη πρόσβαση στην ενηµέρωση και αύξηση της πληροφόρησης σχετικά µε 

ζητήµατα που αφορούν την απασχόληση, χάρη στις δράσεις ενηµέρωσης στα 
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πλαίσια της λειτουργίας της δοµής. Ως συνέπεια αυτού, έρχεται η αύξηση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης.  

� Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής παρέµβασης, σε επίπεδο 

επαγγελµατικής αυτογνωσίας, δεξιοτήτων & ικανοτήτων και ετοιµότητας για 

απασχόληση. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η προώθηση νέων 

µορφών απασχόλησης και επικοινωνίας των οµάδων στόχου που συµµετέχουν στο 

προτεινόµενο σχέδιο (ιδιαίτερα µέσα από τη δηµιουργία δικτύων). 

� Η ανάπτυξη νέων βιώσιµων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µε κύριο 

χαρακτηριστικό τη χρήση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής 

παρέµβασης, γεγονός που συµβάλλει παράλληλα στην αναβάθµιση των τοπικών 

κοινωνιών και οικονοµιών και συνολικά στην τοπική ανάπτυξη.  

� Η παρέµβαση σε τοµείς όπου υπάρχουν προβλήµατα απασχόλησης.  

� Η ενεργοποίηση του κοινωνικού ιστού και η συµµετοχή του στις συνολικές δράσεις 

για την προώθηση της απασχόλησης και την τοπική ανάπτυξη. 

� Η εργασιακή και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες (σε συντονισµό µε δράσεις κοινωνικής στήριξης). 

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

σε θέµατα και τοµείς που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διάσωση του 

φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 

� Η ενεργοποίηση µακροχρόνια ανέργων και ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες 

που είναι κύρια αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας, µέσα από την εφαρµογή 

στοχευµένων δράσεων, που θα έχουν σαν αποδέκτες  άτοµα που χρήζουν ιδιαίτερης 

κοινωνικής φροντίδας, µε στόχο την άµβλυνση και τελικά την άρση του αποκλεισµού 

τους. 

� Η ανάπτυξη µορφών απασχόλησης ανέργων σε τοµείς όπως η κοινωνική πρόνοια 

στα πλαίσια της Περιφέρειας, µε σκοπό την εκπαίδευση- επιµόρφωσή τους και 

µελλοντική τους ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτόνοµης δράσης. 

� Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης, καθώς µε τις 

συγκεκριµένες θέσεις απασχόλησης και δράσεις  δηµιουργείται µια άλλη λογική στην 

έννοια της απασχόλησης, η οποία αναπτύσσει συνέργειες και δίνει τη δυνατότητα 

εµπλοκής Κοινωνικών Φορέων µε τους ΟΤΑ 

� Η καταπολέµηση της ανεργίας µέσω του σχεδιασµού ενεργητικών πολιτικών για την 

απασχόληση, οι ποίες θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος και της τοπικής επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

� Ενίσχυση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας θέσεων εργασίας για ανέργους 

διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων µόρφωσης, µε απώτερο στόχο τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας και µετά το πέρας της πράξης, από αυτές που θα δηµιουργηθούν.  

� Σηµαντικές επιπτώσεις στην ισότητα και µη διάκριση, καθώς θα δηµιουργηθούν 

θέσεις απασχόλησης για ανέργους ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής κατάστασης, 

επιπέδου µόρφωσης και υγείας, µε έµφαση και προτεραιότητα στην αποκατάσταση 

νέων ανέργων, γυναικών και ατόµων από ειδικές οµάδες, που απειλούνται 

περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας και παρουσιάζουν τα 
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υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

� Συµβολή, µέσω συγκεκριµένων θέσεων εργασίας, στην βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής ,µε την αναβάθµιση του βιοτικού 

επιπέδου µέσα από την ενηµέρωση και πρόληψη σε θέµατα  

� Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε χαρακτήρα κοινωφελούς εργασίας στην 

Περιφέρεια Αττικής και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση και 

στήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων, την παροχή µιας σειράς πολιτιστικών 

προϊόντων µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης., στην 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωή των κατοίκων, 

στην βελτίωση της εικόνας σε γειτονιές της Αττικής και την ενίσχυση της πολιτιστικής 

κουλτούρας µε καινοτόµες δράσεις. 

 

 
 
 

3.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του 

προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από την εφαρµογή 

των επιµέρους δράσεων επιτυγχάνεται η ενίσχυση της απασχόλησης, µέσω της δηµιουργίας 

θέσεων εργασίας για ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων µόρφωσης, σε θέµατα 

και τοµείς που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διάσωση του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος, την κοινωνικής µέριµνας, τον τουρισµό, τον πολιτισµό και την αγροτική 

ανάπτυξη. Απώτερος στόχος δε, είναι, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και µετά το πέρας 

του προγράµµατος, από αυτές που θα δηµιουργηθούν.  

  Επιδιώκεται, ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση µακροχρόνια ανέργων και ατόµων από ειδικές 

κοινωνικές οµάδες που είναι κύρια αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας, µέσα από την 

εφαρµογή στοχευµένων δράσεων, που θα έχουν σαν αποδέκτες  άτοµα που χρήζουν 

ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας, µε στόχο την άµβλυνση και τελικά την άρση του 

αποκλεισµού τους, την εκπαίδευση- επιµόρφωσή τους και µελλοντική τους ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας και αυτόνοµης δράσης. Με αυτό τον τρόπο, θα επέλθουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στην ισότητα και µη διάκριση, καθώς θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης 

για ανέργους ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής κατάστασης, επιπέδου µόρφωσης και υγείας, 

µε έµφαση και προτεραιότητα στην αποκατάσταση νέων ανέργων, γυναικών και ατόµων 

από ειδικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά 

εργασίας και παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

  Παράλληλα, η παραπάνω δράσεις θα συντελέσουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής ,µε την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου µέσα από 

την ενηµέρωση και πρόληψη σε ποικίλα θέµατα (οδικής ασφάλειας, ανακύκλωσης κλπ) 

όπως επίσης και στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης εν 

γένει, καθώς µε τις συγκεκριµένες θέσεις απασχόλησης και δράσεις  δηµιουργείται µια άλλη 

λογική στην έννοια της απασχόλησης, η οποία αναπτύσσει συνέργειες και δίνει τη 

δυνατότητα εµπλοκής Κοινωνικών Φορέων µε τους ΟΤΑ. 

  Συνολικά, ο κοινωνικός αντίκτυπος της υλοποίησης του προγράµµατος άπτεται της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µε χαρακτήρα κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια 

Αττικής και της υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση και στήριξη 
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κοινωνικά ευπαθών οµάδων, την παροχή µιας σειράς πολιτιστικών προϊόντων µε στόχο την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 

στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωή των κατοίκων, στην βελτίωση της εικόνας σε γειτονιές 

της Αττικής και την ενίσχυση της πολιτιστικής κουλτούρας µε καινοτόµες δράσεις. 

Η αρχή της ισότητας των δύο  φύλλων θα διαπνέει όλες τις δράσεις της πρότασης. Η 

εφαρµογή του mainstreaming στον τοµέα των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες θα 

αφορά όλα τα στάδια εφαρµογής των προτεινόµενων δράσεων από τις 

προπαρασκευαστικές δράσεις και την έναρξη υλοποίησης µέχρι την τελική αξιολόγηση και 

τη διάδοση των αποτελεσµάτων. 

Στην διαδικασία καταγραφής των οµάδων στόχων κατά περιοχή θα εξετασθεί λεπτοµερώς η 

θέση των γυναικών στην κοινωνική ζωή ενώ στις µελέτες ευκαιριών απασχόλησης θα δοθεί 

έµφαση στη δυνατότητα απασχόλησης γυναικών.  

Οι προτεινόµενες δράσεις αντιµετωπίζουν στα µέτρα του δυνατού τα ζητήµατα εξασφάλισης 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για τους ανέργους άνω των 55 (απασχόληση σε θέσεις 

πλήρους απασχόλησης) και ειδικών πληθυσµιακών οµάδων σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης. 
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4.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

  

Συµπράττων φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Αττικής ορίζει και το 

νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρικής σχέσης. 

Το διοικητικό σχήµα υλοποίησης του σχεδίου, θα ορίζεται µέσα από τις διαδικασίες της 

διοικητικής δοµής της Περιφέρειας και θα είναι ευέλικτο, για να εξασφαλίζει την 

προσαρµοστικότητα σε τυχόν νέα δεδοµένα που είναι δυνατόν να προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση των δράσεων. 

Έτσι η διοίκηση του έργου θα λειτουργεί ως όργανο στρατηγικής και λήψης αποφάσεων. 

Επίσης, θα υπάρχει επιστηµονική επιτροπή από έµπειρα στελέχη (διαπαραταξιακή επιτροπή 

ορισµένη από το Περιφερειακό Συµβούλιο), για τη συνεχή παρακολούθηση και επιστηµονική 

στήριξη των υλοποιούµενων δράσεων, η οποία θα ασχολείται καθηµερινά µε το 

υλοποιούµενο έργο θα το αξιολογεί και θα εισηγείται προτάσεις βελτίωσης και προσαρµογής 

καθώς και κάθε θέµα που θα προωθεί την επιτυχή έκβαση του προγράµµατος. 

 

 

4.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 

 

∆ιαχειριστική Επάρκεια,  όπως  αυτή περιγράφεται  στο έγγραφο  

επιβεβαίωσης  µε  αριθµ.  Πρωτοκ.  9030 (08) /  05-02-2009, και  η οποία 

τροποποιήθηκε  µε  την  υπ΄αριθµ.  Πρωτοκ .  25549/ ΕΥΘΥ /1305, ΦΕΚ  

1412/Β/16.06.2011 Υπουργική Απόφαση.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει: 

• δικούς της χώρους  µε γραµµατειακή υποστήριξη, τηλέφωνο, fax, φωτοτυπικό, 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, σύνδεση Internet. 

• Επάρκεια οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

προτεινόµενου σχεδίου  

• Τις προβλεπόµενες πιστώσεις στον Π/Υ του που θα καλύψουν τις δαπάνες που θα 

προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. 

• Αναλώσιµα υλικά και εξοπλισµό, απαραίτητα για την υλοποίηση των δράσεων. 

 

4. ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

4.2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ  

 

Όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 186 του Νόµου 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α’ / 07-06-2010. 
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5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Ο παρακάτω φορέας δεσµεύεται να υλοποιήσει τα όσα περιγράφονται στο παρόν 
Επιχειρησιακό Σχέδιο, εφ’ όσον αυτό εγκριθεί από την αρµόδια Αρχή. 
 
 ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ, 
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 
 

• Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης συµπλήρωσε τα 
εξής: 

 
 Έχοντας υπόψη : 

1. Την Ορθή Επανάληψη της µε α.π 1.7634/οικ. 6. 1395/01-06-2011 
Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα « 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» της Γενικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών & Άλλων Πόρων του Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης. 

2. Την µε αριθµ. 164/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Αττικής. 

3. Την υπ’ αριθµ. 67085/22-7-2011 εισήγηση µας. 

 

Σε συνέχεια της από 22-7-2011 αρ. πρωτ. 67085/22-7-2011 εισήγησης µας 

σχετικά µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και µετά από τις νέες προτάσεις που 

κατατέθηκαν  µέχρι τις 14:00 η ώρα της 25ης Ιουλίου 2011 ( βλ. συνηµµένο 

πίνακα) 

εισηγούµαστε συµπληρωµατικά  

• για τον τοµέα  « Αστικό Περιβάλλον» και προκειµένου η ανακύκλωση να 
πραγµατοποιηθεί κατά Περιφερειακή Ενότητα και να συνδεθεί µε πρόγραµµα 
κοµποστοποίησης  προτείνουµε την αύξηση του αριθµού των απασχολούµενων 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ∆Ε ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ 

Απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

όλων των ειδικοτήτων 

 364   364 

Απόφοιτοι θετικών επιστηµών όλων 
των ειδικοτήτων 

300    300 

Απόφοιτοι θεωρητικών επιστηµών 
όλων των ειδικοτήτων 

300    300 

Απόφοιτοι δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 

  1.000  1.000 

Απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης    33 33 

ΣΥΝΟΛΟ 600 364 1.000 33 1.997 
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 Συνολικά προτείνουµε η δράση αυτή να απασχολήσει 1997+340=2337 
άτοµα µε αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισµού κατά 6.240.625,00 ευρώ 

 

• για τον τοµέα του «Πολιτισµού» εισηγούµαστε  συµπληρωµατικά τις 

παρακάτω δράσεις:  

- ∆ιοργάνωση Ηµερίδας των εθνικοτοπικών συλλόγων της Αττικής 

- ∆ιοργάνωση πολιτιστικής συνάντησης ( « Χοροί των Ελλήνων») των 

εθνικοτοποικών συλλόγων της Αττικής 

- ∆ιοργάνωση κινηµατογραφικού αφιερώµατος για την Αττική 

 
Με παράλληλη αύξηση του πίνακα του αρχικού Επιχειρησιακού Σχεδίου ως 

εξής: 
∆ιοικητικοί υπάλληλοι δέκα (10) και αύξηση του προϋπολογισµού κατά 

31.250,00 ευρώ. 
 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Μ.Κ.Ο ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 25-7-2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 
 
1. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΙΙ» -ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
2. «ΕΛΙΞ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Ε.Ε.Π.) 
3. Ι.Ο.Α.Σ - «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
4. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ «Ε∆ΡΑ» 
6. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
7. «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
8. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) 

9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ» 

10. «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

11.ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
12. ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» 
13. « ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
14. « ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ» Μ.Κ.Ο 
15. «∆ΗΩ»- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
16. «ΑΘΗΝΑ»- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
17. «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
18. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
19. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 
20. « ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» 
21. «ΙΝΕ ΓΣΕΕ» 
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• Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Αθανασιάδης πρόσθεσε στον 
πίνακα Μ.Κ.Ο που κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας και την Μ.Κ.Ο. 
«ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
    Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ .Αθανασιάδης έκανε δεκτές τις προτάσεις 
Περιφερειακών Συµβούλων για νέες δράσεις και ανακατανοµή ειδικοτήτων οι 
οποίες µε ευθύνη του ενσωµατώνονται  στο επιχειρησιακό σχέδιο.  
 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
κατά πλειοψηφία 

 
Α) Αποφασίζει το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής να λάβει πολιτική 

πρωτοβουλία για τη διεκδίκηση του ορισµού της Περιφέρειας Αττικής ως τελικού 
δικαιούχου εν γένει συγχρηµατοδοτούµενων ή µη προγραµµάτων στήριξης της 
απασχόλησης και καταπολέµησης της ανεργίας και τη δηµιουργία ακόµη 
ενεργότερου ρόλου και προϋποθέσεων ευρύτερης συµµετοχής της Περιφέρειας 
Αττικής στα ζητήµατα της απασχόλησης. 

Β) Από τον τελικό πίνακα µε τις Μ.Κ.Ο. επιλέγει τις παρακάτω: 

1. «ΕΛΙΞ»- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Π.Ε.Ε.Π.) 

2. Ι.Ο.Α.Σ - «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
3. ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ «Ε∆ΡΑ» 
5. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
6. «ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) 

8 «ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ»- ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

9. ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 
10. ΟΜΙΛΟΣ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ» 
11. « ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» 
12. « ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ» Μ.Κ.Ο 
13. «∆ΗΩ»- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
14. «ΑΘΗΝΑ»- ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
15. «ΚΡΑΤΑ ΜΕ»- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
16. «ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ»- ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
17. «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» 
18. « ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ» 
19. «ΙΝΕ ΓΣΕΕ» 
20. «ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ» ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

∆εν επιλέγει τις εξής Μ.Κ.Ο.: 
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1. «ΕΚΦΡΑΣΗ ΙΙ» -ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (λόγω έλλειψης 
διαχειριστικής επάρκειας) 

2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.) «ΝΟΣΤΟΣ» (λόγω συµµετοχής 
Περιφερειακού Συµβούλου στο ∆.Σ. της Μ.Κ.Ο.) 

 

Γ) Ορίζει τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη ως αρµόδιο για την 
υπογραφή των µνηµονίων συνεργασίας µε τις επιλεγµένες Μ.Κ.Ο. 

∆) Εγκρίνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Προγράµµατος Κοινωφελούς 
Εργασίας που διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...........................................................................................................................…. 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
  

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ......................................................................................................  

1.2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ .................................................................  

1.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ .....................................  

1.4. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ........................................................  
 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

2.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ……………………………………. ........................ 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ………………………………......................... 
2.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
∆ΡΑΣΗ…………………………………………................................................................................... 
2.2.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΟΥ..………………………………………………………………………………………………. 

 
3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
 

3.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .......... 

3.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.............. 

 

4.       ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ 

4.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ...….………………………………………. 

4.2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ................................................................  

4.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ .................................................................  
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5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ..........................................................................................................................…. 
 

 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

 
 

3.1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
 

 
« ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

 

 
 

1.2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

Σηµειώνονται µε (����) το είδος των δράσεων που προτείνονται και είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ 

 

Α.  Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου  

  Α.1 Προώθηση έργων αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
προστασίας της βιοποικιλότητας. 

���� 

  Α.2 Συνεργασία µε φορείς εθελοντισµού και συλλόγους για εκπαιδευτικά-
ερευνητικά προγράµµατα σε θέµατα Περιβάλλοντος. 

  
���� 

  Α.3 Αναδασώσεις -δενδροφυτεύσεις ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν 
καταστραφεί . 

 

���� 

  Α.4 Εκπαίδευση µαθητών σε περιβαλλοντικά θέµατα (ανακύκλωση, ενέργεια, 
κλιµατική αλλαγή). 

 

���� 

  

Β. Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας  

   Β.1  ∆ηµιουργία 20 σταθµών παροχής τροφής σε άπορους. ���� 

   Β.2  Ενηµέρωση µαθητών στην οδική ασφάλεια. 
 

���� 

   Β.3  Προληπτική ιατρική (ενηµέρωση, προσδιορισµός target group,δράσεις 
προληπτικής ιατρικής –γυναίκες, έφηβοι, ηλικιωµένοι κ.λπ).  
 

���� 

   Β.4  Παροχή προσωπικών υπηρεσιών φροντίδας και ψυχολογική στήριξη 
νοσηλευοµένων ασθενών προερχόµενων από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και 
των οικογενειών τους. 
 

���� 

   Β.5  Εκπαίδευση στη νοηµατική γλώσσα κωφάλαλων νηπίων και των 
οικογενειών τους. 

���� 

  Β.6  Πιλοτικό πρόγραµµα δηµιουργικής συµµετοχής και 
απασχόλησης παιδιών-αθλητών 

���� 

  

Γ.  Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  

  Γ.1  Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων  ���� 

   Γ.2  Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  
προγράµµατος αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά 
–Μουσουλµάνοι) 

���� 
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  Γ.3  Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές 
επιτροπές πολιτικής προστασίας. 

���� 

  Γ.4  Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων οδικής σήµανσης και καταγραφή 
σηµείων επικινδυνότητας στην οδική ασφάλεια µαθητών. 

 
���� 

  Γ.5 Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων ως προς την προσπελασιµότητα  ΑΜΕΑ 
 
 

 
       ���� 

 

Γ 6. Ενηµέρωση –ευαισθητοποίηση πολιτών και οµάδων πολιτών (target group) 
για την ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση. ∆ράσεις για την ενίσχυση της 
ανακύκλωσης ή κοµποστοποίησης. 

       ���� 
 

 

∆. Τοµέας Πολιτισµού  

  ∆.1  ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 
συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι) 

���� 

  ∆.2 ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Αττικής  σε διεθνείς εκθέσεις. 

���� 

  ∆.3  ∆ιοργάνωση Ηµερίδας των εθνικοτοπικών συλλόγων της Αττικής ���� 

  ∆.4 ∆ιοργάνωση κινηµατογραφικού αφιερώµατος για την Αττική 
 

���� 

  ∆.5 ∆ιοργάνωση πολιτιστικής συνάντησης των εθνικοτοπικών συλλόγων της 
Αττικής . 

���� 

∆.6∆ράσεις προβολής του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού τοπίου της Αττικής. 
 

���� 

Ε. Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης  

  Ε.1 ∆ιάχυση τεχνογνωσίας για βιολογικά προϊόντα. Ενηµέρωση των 
καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. 

���� 

        

 
 

1.3. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
13.115.625 € 

Επισυνάπτεται αναλυτικός προϋπολογισµός σχεδίου κατά δράση – ενέργεια του 
συµπράττοντος φορέα  

 

 

1.4. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 
Προτεινόµενη διάρκεια σχεδίου: 

Πέντε µήνες Χ 2 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής  έχει ως στόχο, την συνεργασία της αυτοδιοίκησης, των εργαζοµένων 

και άλλων κοινωνικών φορέων, µε σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων της 

περιοχής, ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (νέοι άνεργοι, γυναίκες, µακροχρόνια 

άνεργοι κλπ.). 

Το πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας αποτελεί µια θεσµική καινοτοµία η οποία κινητοποιεί 
τοπικούς φορείς και εξασφαλίζει την απασχόληση σε 55.000 ανέργους πανελλαδικά προς όφελος 

της τοπικής κοινωνίας. Οι ωφελούµενοι άνεργοι θα λάβουν επίδοµα κοινωνικής εργασίας 

διάρκειας έως 5 µήνες και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η τοπική κοινωνία µε την άµεση 

συµµετοχή της Περιφέρειας, θα ωφεληθεί από µία σειρά δράσεων µε ιδιαίτερη  έµφαση στην 

προστασία του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, στην κοινωνική προστασία και υπηρεσίες, στον 

τουρισµό στον πολιτισµό και την αγροτική ανάπτυξη.  

 

Περιληπτικό προφίλ  της Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Περιφέρεια Αττικής προέκυψε ως αιρετός δευτεροβάθµιος αυτοδιοικητικός θεσµός µε τον Ν 

3852/2010 (Καλλικράτης), περιλαµβάνει το σύνολο του Νοµού Αττικής και αποτελεί καθολικό 

διάδοχο 5 προϋφιστάµενων νοµικών προσώπων, της Νοµαρχίας Αθηνών, της Νοµαρχίας 

Πειραιά, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής και της 

Υπερνοµαρχίας Αθηνών-Πειραιά. 

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει 66 δήµους και η έκταση της είναι 3.808,101 τ.χλµ.  

Ο πληθυσµός της Περιφέρειας Αττικής αντιπροσωπεύει το 35,6% του πανελλαδικού 

πληθυσµού σύµφωνα µε τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 2001. 

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαµβάνει 8 Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής, ως ακολούθως: 

 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.112.133 

  

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 473.179 

  

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 519.997 

  

Περιφέρεια  Αττικής  

ΠΡΩΗΝ  νοµαρχίες  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

Αθηνών  

Πειραιά  

Ανατολικής Αττικής  

∆υτικής Αττικής  

Υπερνοµαρχία Αθηνών-

Πειραιά 

 

ΣΥΝΟΛΟ Περιφέρειας  

(απογραφή 2011)  

3.894.573 
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Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 559.467 

  

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 466.065 

  

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 62.429 

  

Π.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.846 

  

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 353.112 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Περιοχή ανάπτυξης και εφαρµογής των δράσεων του συµπράττοντος φορέα είναι ολόκληρη η 

Περιφέρεια Αττικής.  

Στη συλλογική αυτή προσπάθεια που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας επιδιώκεται η 

εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικών µορφών 

εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της απασχολησιµότητας των οµάδων στόχων και 

ιδιαίτερα των ανέργων, των νέων, των γυναικών, κλπ, καθώς επίσης και άλλων κοινωνικών 

οµάδων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβασης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας. 

Το σχέδιο δράσης για στήριξη της απασχόλησης προσφέρει ενδεικτικά τις ακόλουθες 

υπηρεσίες: 

� έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας όπως π.χ. διαµόρφωση και φροντίδα πάρκων 

και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού 

φυσικού κάλους, καθαρισµούς και µικρές αντιπληµµυρικές παρεµβάσεις ρεµάτων κλπ 

�  υπηρεσίες φροντίδας, µέριµνας ηλικιωµένων, ΑµεΑ , παιδιών κλπ 

� δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, κ.α  

� δράσεις διατήρησης και ανάδειξης του αστικού ιστού  κλπ 

Επιδιώκεται η συνεργασία µε φορείς και οργανώσεις, καθώς επίσης η δηµιουργία ενός 

συστήµατος διάδοσης της πληροφόρησης προς και από τους φορείς αυτούς, ώστε να 

εξασφαλιστεί η θεµατική δικτύωση και η συνεργασία, σε τοπικό επίπεδο, προς όφελος των εν 

δυνάµει άµεσα και έµµεσα επωφελούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 

Οι προτεινόµενες δράσεις αποτελούν µια εκ των κάτω προς τα άνω προσπάθεια σε τοπικό 

επίπεδο για επίλυση των προβληµάτων απασχόλησης. Ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 

δυνατότητες δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, στους τοµείς φυσικών και πολιτισµικών πόρων, 

του τουρισµού, της κοινωνικής οικονοµίας, εθελοντικών πρωτοβουλιών κλπ. 

Ο εταίρος που έχει επιλεγεί αναλαµβάνει είτε µε την άµεση συµµετοχή του, είτε µε συµβουλευτική 

συµµετοχή συγκεκριµένο ρόλο µε στόχο την επιτυχηµένη έκβαση του εγχειρήµατος ενίσχυσης της 

τοπικής απασχόλησης. 

Το προτεινόµενο σχέδιο έχοντας εντοπίσει και εξειδικεύσει τους τοµείς δράσης, δοµείται µε 

τέτοιον τρόπο ώστε να εµφανίζει ένα συµπαγές οργανωτικό µοντέλο, µε ξεκαθαρισµένη 
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µεθοδολογία, ικανό να εγγυηθεί ένα άριστο αποτέλεσµα. 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η άµεση συνάφεια και συµπληρωµατικότητα των δράσεων µε αυτές της 

ολοκληρωµένης αστικής παρέµβασης που πραγµατοποιεί ήδη η Περιφέρεια Αττικής. Οι 

προβλεπόµενες στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος ενέργειες, συνδέονται άµεσα µε 

τις επιδιώξεις του εθνικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση και µε τους στόχους της E.E. 

Η αντιµετώπιση της ανεργίας µέσω των δράσεων του σχεδίου,  προωθεί αυτές τις πολιτικές και 

είναι σε συνάφεια µε: 

• το θεσµικό πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού.  

• τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για την καταπολέµηση της ανεργίας.  

• τη στήριξη της απασχόλησης των νέων και των γυναικών, που αποτελεί ένα από τους κύριους 

στόχους του σχεδίου, συµβαδίζει µε τους "πυλώνες", της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

απασχόληση και τις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες.  

• Το παρόν σχέδιο προωθεί την Εθνική στρατηγική εξασφάλισης για τις γυναίκες της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

• Η ανάπτυξη και παροχή συντονισµένων υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης και της 

απασχόλησης πολλαπλών κατηγοριών µειονεκτουσών οµάδων και ιδίως νέων και γυναικών, 

συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της απασχολησιµότητας. 

•  Η δικτύωση των υπηρεσιών στήριξης, βρίσκεται σε άµεση συνάφεια µε τα µέτρα βελτίωσης 

της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων στις διαρθρωτικές οικονοµικές αλλαγές και στη 

χρήση νέων τεχνολογιών καθώς και µε την ανάπτυξη του τρίτου τοµέα.  

• Τέλος, η εξασφάλιση της ενεργού συµµετοχής γυναικών στην υλοποίηση όλων των ενεργειών 

του επιχειρησιακού προγράµµατος, συµβάλει στην ισότιµη ένταξή τους στην αγορά εργασίας 

και στην άµβλυνση του επαγγελµατικού διαχωρισµού.  

Μέσω της ενέργειας αυτής θα υλοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης των οργανώσεων και 

εκπροσώπων αποκλεισµένων οµάδων και ιδιαίτερα των νέων, των γυναικών και του ευρύτερου 

κοινού µε εκστρατείες ενηµέρωσης, ηµερίδων, εκθέσεων κλπ. 

Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς, αφενός µεν  οι 

Περιφερειακές Ενότητες έχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις και δεν µπορούν πάντα να 

εφαρµοστεί µια δράση σε όλες (π.χ. δεν έχουν όλες οι Π.Ε. αγροτική παραγωγή, ή ακτές, κ.ο.κ.) 

κι αφετέρου, οι µεγάλες αποστάσεις και ο χρόνος µετακίνησης µας επιβάλλει οι άνεργοι να 

προσληφθούν ανά Π.Ε. όπου θα προσφέρουν εργασία. 

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

 

 

2.2.1 Ανάλυση του Επιχειρησιακού σχεδίου ανά προτεινόµενη δράση 

 

∆ράση 1: Τοµέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
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Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η ανάδειξη του φυσικού αυτού 

πλούτου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τους τοµείς κυρίως του τουρισµού αλλά και της 

αειφόρου ανάπτυξης εν γένει. Ταυτόχρονα στη διάρκεια του έτους παρουσιάζονται ανάγκες 

έκτακτου χαρακτήρα, οι οποίες οφείλουν να ικανοποιηθούν άµεσα. Τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται έντονα η διάθεση για την πραγµατοποίηση εθελοντικών δράσεων οι οποίες όµως 

πρέπει να ενισχυθούν µε την πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού 

προσωπικού για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας τους.  

Αναλυτικότερα οι επιµέρους δράσεις µπορούν να αναφέρονται στις παρακάτω εργασίες οι  οποίες 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της 

καθηµερινότητας των πολιτών. 

• Συντήρηση, καθαρισµός, φύλαξη των περιαστικών δασών, των µονοπατιών που 

βρίσκονται σε αυτά, και των αστικών Πάρκων, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της 

αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής περιόδου. Κρίνονται  απαραίτητες οι ενέργειες 

προστασίας της φυσικής περιουσίας µε επίβλεψη και συνεργασία ειδικών επιστηµόνων. 

• Προώθηση έργων αποκατάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος και προστασίας της 
βιοποικιλότητας. 

• Συνεργασία µε φορείς εθελοντισµού και συλλόγους για εκπαιδευτικά-ερευνητικά 
προγράµµατα σε θέµατα Περιβάλλοντος. 

• ∆ενδροφυτεύσεις δασών, πάρκων και χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση οικοσυστηµάτων 

και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των προαναφερόµενων 

οικοσυστηµάτων.  

• Συντήρηση χώρων κοινωφελών δράσεων (υπαίθρια θέατρα, κλπ)  

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών (µαθητές, γενικός πληθυσµός, κλπ) σε θέµατα 

περιβάλλοντος µε την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων που αφορούν την 

ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση, την αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών, την 

ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή  κ.α. από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Σκοπός της δράσης  
 

• Καθαρισµός µεγάλων κοινόχρηστων χώρων - πάρκων - ακτών. 
 

• Πυροπροστασία. 
 

• Στήριξη της προσπάθειας για προστασία του Περιβάλλοντος, µέσω της µαζικής και 
εθελοντικής δραστηριοποίησης των Πολιτών 

 

• Αναβάθµιση περιοχών φυσικού κάλους που έχουν καταστραφεί από ανθρώπινες  
παρεµβάσεις ή φυσικές καταστροφές (εγκαταλελειµµένα λατοµεία, καµένες περιοχές ). 

 

• Καθαρισµός και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων. 
 

• Ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς. 
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• ∆ηµιουργία 720 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 
∆ιάρκεια υλοποίησης 
 

Πέντε µήνες Χ 2 
 
Ειδικότητες προσωπικού, πλήθος απασχολουµένων 

 
25 Γεωπόνοι , 25 δασολόγοι, 25 περιβαλλοντολόγοι ,550 εργάτες γενικών καθηκόντων ,  90 

δενδροκηπουροί ,150 εργάτες κήπων ,30 εργοδηγοί ,20 οδηγοί ,5 χειριστές µηχανηµάτων ,20 
Εκπαιδευτικοί-παιδαγωγοί. 

 
Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Αναλυτικά τα άτοµα που θα προσληφθούν για τις ανάγκες του συγκεκριµένου µέτρου θα 
πρέπει να είναι: 

 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗ
ΘΟΣ 
ΑΤΟ
ΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

Γεωπόνοι 25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

∆ασολόγοι 25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

Περιβαλλοντολόγοι 25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

550 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 1.718.750 

∆ενδροκηπουροί 90 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 281.250 

Εργάτες κήπων 150 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 468.750 

Εργοδηγοί 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

Οδηγοί 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

Χειριστές 
µηχανηµάτων 

5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 15.625 

Εκπαιδευτικοί-
παιδαγωγοί 

20 25  ευρώ  3125 62.500 

ΣΥΝΟΛΟ 940    2.937.500 

 

Πηγή χρηµατοδότησης             

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 
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προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 2 : Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας 

 

Συνοπτική περιγραφή της δράσης  

 

• Η αντιµετώπιση της φτώχειας µε την παροχή τροφής σε άπορους. 
 

• Η Ενηµέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση όλων των Σχολικών Μονάδων (Μαθητές 
∆ηµοτικών – Γυµνασίων – Λυκείων) για την Οδική Ασφάλεια και τις Μεθόδους Πρόληψης 
των Ατυχηµάτων. 

 

• ∆ηµιουργία κέντρων προληπτικής ιατρικής , η µέριµνα για την παροχή δωρεάν ιατρικών 
εξετάσεων και η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα πρόληψης και 
αγωγής υγείας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες πληθυσµού όπως: ανασφάλιστοι, 
άστεγοι, ΑµεΑ, άνεργοι, ανύπαντρες µητέρες, άποροι και χαµηλοσυνταξιούχοι, παιδιά 
µονογονεϊκών, χαµηλόµισθων, άνεργων οικογενειών και ατόµων εξαρτηµένων από 
ουσίες. 

 

• Η παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών Φροντίδας και Ψυχολογική στήριξη των 
περιθαλποµένων των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, προερχόµενων από 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑµεΑ, µετανάστες κλπ), καθώς και των 
οικογενειών αυτών. 

 

• Εκπαίδευση και παρακολούθηση των κωφάλαλων παιδιών κατά την προσχολική ηλικία, 
προκειµένου να εξοικειωθούν σε στοιχειώδεις µεθόδους επικοινωνίας, καθώς και η 
συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών αυτών. 

 

• Ενίσχυση του κοινωνικού ∆ιαλόγου και συνεργασίας 

• ∆ράσεις ανάδειξης των κοινωνικών προβληµάτων 

• Άρση των φαινόµενων περιθωριοποίησης 

• Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης και δηµιουργία κλίµατος Κοινωνικής ειρήνης και 

συνύπαρξης 

• ∆ράσεις πρόληψης για τα ναρκωτικά 

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής 

 

Σκοπός της δράσης  
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Η Κοινωνική Πολιτική πρέπει να είναι σχεδιασµένη πάνω στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών 

και να αποτελεί σαφή προτεραιότητα στον προγραµµατισµό των συνολικών ∆ράσεων. Η 

Αυτοδιοίκηση Β’ βαθµού καλείται σήµερα να δώσει λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, που 

χρήζουν αποτελεσµατικής αντιµετώπισης και να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα που θα 

συµβάλλουν στην αποφυγή εκδήλωσης αρνητικών κοινωνικών φαινοµένων.      

Η Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες θα 

προβεί  στην πρόσληψη επιστηµονικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού που 

θα αµβλύνει το αίσθηµα ανασφάλειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Αναλυτικότερα οι επιµέρους 

δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω: 

 
• ∆ιεύρυνση και αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Συγκράτηση του πληθυσµού 

• Αντιµετώπιση της φτώχειας. 

• Πρόληψη στον τοµέα της υγείας.  

• Προστασία και ενίσχυση ευπαθών οµάδων. 

• Εδραίωση αισθήµατος ασφάλειας και κοινωνικής µέριµνας των πολιτών 

• ∆ηµιουργία 860 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής.  

 
∆ιάρκεια υλοποίησης 

 
Πέντε µήνες Χ 2 
 
Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 
 
5 µάγειροι , 10 τραπεζοκόµες ,40 καθαρίστριες ,5 επόπτες υγείας ,20 νηπιαγωγοί- γνώστες της νοηµατικής 
γλώσσας , 190 δάσκαλοι , 70 κοινωνικοί λειτουργοί , 60 ιατροί , 30 ψυχολόγοι , 90 νοσηλεύτριες-ές , 100 
βοηθοί νοσηλευτών , 30 γραµµατείς, 20 εργάτες γενικών καθηκόντων, 20 απόφοιτοι Λυκείου γνώστες της 
νοηµατικής γλώσσας ,10 Γυµναστές. 
 

Προσόντα του προσωπικού  
 

Τυπικά Προσόντα 

 
 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘ
ΟΣ 

ΑΤΟΜ
ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

µάγειροι 5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 15.625 
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τραπεζοκόµες 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 31.250 

καθαρίστριες 40 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 125.000 

επόπτες υγείας 5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 15.625 

Νηπιαγωγοί -
γνώστες της 
νοηµατικής 
γλώσσας 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

δάσκαλοι 190 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 593.750 

κοινωνικοί 
λειτουργοί 

70 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 218.750 

ιατροί 60 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 187.500 

ψυχολόγοι 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

νοσηλεύτριες-ές 90 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 281.250 

βοηθοί 
νοσηλευτών 

100 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 312.500 

γραµµατείς 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 93.750 

εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

απόφοιτοι 
Λυκείου γνώστες 
της νοηµατικής 
γλώσσας. 
 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

Γυµναστές 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 700    2.187.500 

 
 

Πηγή χρηµατοδότησης    
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 
 

∆ράση 3 : Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
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• Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων. 
 

• Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  προγράµµατος 
αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά –Μουσουλµάνοι) 

 

• Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές επιτροπές 
πολιτικής προστασίας. 

 

• Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων σηµάνσεως 
 

• Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων, ιδιοκτησίας δηµοσίου και µη. Προσπελασιµότητα  
ΑΜΕΑ. 

 

• Ανάδειξη γενικότερη των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
Σκοπός της δράσης  
 

Σε ολόκληρη την Αττική πραγµατοποιούνται εθελοντικές δράσεις µε την υποστήριξη της 

Περιφέρειας Αττικής µε στόχο τον ευπρεπισµό του αστικού δοµηµένου  περιβάλλοντος και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Η πρόσληψη τεχνικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού 

προσωπικού θα ενισχύσει την προσπάθεια ανάδειξης συνολικά των αστικών και αγροτικών 

περιοχών της Αττικής. Αναλυτικότερα οι επιµέρους δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα 

παρακάτω: 

 

• Η δηµιουργία δικτύου πληροφόρησης και ανταπόκρισης σε αιτήµατα πολιτών σχετικά µε 
εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα και άλλες εστίες µόλυνσης που βιάζουν την αισθητική της 
πόλης. 

 

• Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε θέµατα 
ανακύκλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προώθηση και ο 
εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής επαγγελµατικής ενασχόλησης συγκεκριµένες οµάδων 
πληθυσµού ( Ρόµα – Μουσουλµάνοι) στον τοµέα της ανακύκλωσης. 

 

• Καταγραφή και σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους πρασίνου. 

 

• Ο περιορισµός των ατυχηµάτων στους αυτοκινητοδρόµους. 
 

• Η χαρτογράφηση δηµοσίων κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες. 

 

• ∆ιεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

• Τουριστική ανάπτυξη περιοχών παρέµβασης.  

• Προστασία και ανάδειξη των περιοχών αυτών 
 

• ∆ηµιουργία 340 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  
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Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 
∆ιάρκεια υλοποίησης 
 
Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 

25 απόφοιτοι πληροφορικής, 25 απόφοιτοι περιβάλλοντος, 20 εκπαιδευτικοί, 40 γραµµατείς 
(απόφοιτοι ΤΕΙ / ΙΕΚ), 200 εργάτες γενικών καθηκόντων, 10 µηχανικοί ή αρχιτέκτονες ή ΤΕΙ 
δοµικών έργων , 364 απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, 300 
απόφοιτοι θετικών επιστηµών όλων των ειδικοτήτων, 300 απόφοιτοι θεωρητικών επιστηµών 
όλων των ειδικοτήτων, 1.000 απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 33 απόφοιτοι 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 

  
Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 
 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ Π/Ϋ 

Απόφοιτοι 
πληροφορικής 

25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

Απόφοιτοι 
περιβάλλοντος 

25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 78.125 

Εκπαιδευτικοί 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 62.500 

Γραµµατείς 40 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 125.000 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

200 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 625.000 

Μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες ή 
ΤΕΙ δοµικών 
έργων 

10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 31.250 

Απόφοιτοι 
Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης 
όλων των 
ειδικοτήτων 

364 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 1.137.500 

Απόφοιτοι 
θετικών 
επιστηµών όλων 
των ειδικοτήτων 

300 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 937.500 

Απόφοιτοι 
θεωρητικών 
επιστηµών όλων 

300 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 937.500 
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των ειδικοτήτων 

Απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

1.000 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 3.125.000 

Απόφοιτοι 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

33 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 µέρες/ 
µήνα 

3125 103.125 

ΣΥΝΟΛΟ 2.317    7.240.625 

 

 
Πηγή χρηµατοδότησης    
 

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 4 : Τοµέας ∆ιαφύλαξης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς-Ανάπτυξης Τουρισµού 

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης 
  

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 
συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής 
σε διεθνείς εκθέσεις. 

• Ενίσχυση των έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Μελέτες µικροεπεµβάσεων σε κτήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Παρουσίαση και προβολή των έργων προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Εµπλουτισµός της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής µε τα τα στοιχεία που 

αναδεικνύουν τη πολιτιστική µας κληρονοµιά.  

Ωφελούµενοι από τις συγκεκριµένες δράσεις θα είναι όλοι οι δήµοι της Περιφέρειας Αττικής 

Σκοπός της δράσης  
 

Η Αττική χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα: τα ήθη και τα έθιµα κάθε περιοχής, καθώς και 

αυτά που έχουν φέρει οι κάτοικοι της Αττικής από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους διατηρούνται µε 

ζήλο, γεγονός που αποδεικνύεται από το πλήθος των πολιτιστικών συλλόγων και των 

εκδηλώσεων κατά την διάρκεια του έτους. Γενικότερα πρόκειται για µία περιοχή µε πλούσια 
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ιστορία και ιδιαίτερη πολιτιστική παράδοση.  

Από ιστορική και αρχαιολογική άποψη η Αττική διαθέτει πλήθος µνηµείων, µουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων όλων των περιόδων της ιστορίας της. 

Η πρόσληψη επιστηµονικού, τεχνικού, διοικητικού καθώς και εργατοτεχνικού προσωπικού για την 

διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της ανάπτυξης του τουρισµού θα ενισχύσει την 

προσπάθεια ανάδειξης και προστασίας όλων των παραπάνω. Αναλυτικότερα οι επιµέρους 

δράσεις µπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω: 

• Η ενηµέρωση – πληροφόρηση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους   
(λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• Η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και 
υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. 

 

• ∆ιεύρυνση των παρεχοµένων υπηρεσιών 

• Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Ανάδειξη των εθίµων και των ιδιαιτέρων πολιτισµικών χαρακτηριστικών των περιοχών και 

των περιοχών καταγωγής 

• Τόνωση του τουριστικού ενδιαφέροντος 

• ∆ηµιουργία 220 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 

∆ιάρκεια υλοποίησης 

 

Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 

60 υπεύθυνοι υποδοχής και φιλοξενίας, 60 ειδικοί τουριστικού γραφείου, 20 εργαζόµενοι µε 
ειδικότητα σχετική µε παροχή υπηρεσιών, τουριστική πληροφόρηση και λειτουργίες υποδοχής, 40 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή ∆Ε σε ειδικότητες ΜΜΕ ∆ηµόσιες σχέσεις 
 
Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

υπεύθυνοι 
υποδοχής και 
φιλοξενίας 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

187.500 

ειδικοί 
τουριστικού 
γραφείου 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

187.500 
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εργαζόµενοι 
µε ειδικότητα 
σχετική µε 
παροχή 
υπηρεσιών, 
τουριστική 
πληροφόρησ
η και 
λειτουργίες 
υποδοχής 
 
 
 

20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

62.500 

Πτυχιούχοι 
ΑΕΙ, ΤΕΙ  ή 
∆Ε σε 
ειδικότητες 
ΜΜΕ 
∆ηµόσιες 
σχέσεις 
 

40 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

 
 
 
 

125.000 

ΣΥΝΟΛΟ 180    562.500 

 

 
Πηγή χρηµατοδότησης    
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  

 

∆ράση 5 : Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης  
 
∆ιάχυση τεχνογνωσίας για βιολογικά προϊόντα. 
 
Σκοπός της δράσης  
 

• Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στον τοµέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
 

• ∆ιάχυση της τεχνογνωσίας παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
 

• Ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση- ενεργός συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας για την 
ενθάρρυνση της τοπικής παραγωγής και της παραµονής των νέων στις ηµιαστικές 
περιοχές. 
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• Επιπλέον, δηµιουργία 60 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για  ανέργους.  

Οι θέσεις αυτές αφορούν απασχόληση σε προγράµµατα κοινωφελούς χαρακτήρα και δεν 

καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της Περιφέρειας Αττικής. 

 

∆ιάρκεια υλοποίησης 

 

Πέντε µήνες Χ 2 
 
Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

10 απόφοιτοι λυκείου γραµµατείς, 10 βιολόγοι, 10 δασολόγοι, 20 γεωπόνοι, 10 εκπαιδευτικοί 
 
Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Προϋπολογισµός  

ΤΥΠΙΚΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

απόφοιτοι 
λυκείου 
γραµµατείς 

10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

βιολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

δασολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

γεωπόνοι 20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

62.500 

εκπαιδευτικοί 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 µέρες/ 

µήνα 
3125 

31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 60    187.500 

 
 
Πηγή χρηµατοδότησης 
 
Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, 

προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανοικτή 

πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε απόφαση 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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2.2.2 Συνοπτική Αποτίµηση του Επιχειρησιακού σχεδίου  

 

∆ράση 1:  Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
∆ράση 2 : Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας 
∆ράση 3 : Τοµέας Αστικό Περιβάλλον 
∆ράση 4 : Τοµέας Πολιτισµού 
∆ράση 5: Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

 
Συνοπτική παρουσίαση των στόχων των παραπάνω δράσεων  

Στόχοι των παραπάνω δράσεων, ανά Τοµέα ∆ράσης είναι: 
 

Τοµέας  Φυσικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

• Συντήρηση, καθαρισµός, φύλαξη των περιαστικών δασών, των µονοπατιών που 

βρίσκονται σε αυτά, και των αστικών Πάρκων, ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της 

αντιπυρικής και αντιπληµµυρικής περιόδου. Κρίνονται  απαραίτητες οι ενέργειες 

προστασίας της φυσικής περιουσίας µε επίβλεψη και συνεργασία ειδικών 

επιστηµόνων. 

• Καθαρισµός οδών οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την διευκόλυνση των πολιτών  

• Αναβάθµιση περιοχών φυσικού κάλους που έχουν καταστραφεί από ανθρώπινες  

παρεµβάσεις ή φυσικές καταστροφές (εγκαταλελειµµένα λατοµεία, καµένες 

περιοχές). 

• Συντήρηση, καθαρισµός των ακτών της Αττικής  

• Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις σε περιοχές που έχουν καεί. 

• ∆ενδροφυτεύσεις δασών, πάρκων και χώρων πρασίνου. Αποκατάσταση 

οικοσυστηµάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των 

προαναφερόµενων οικοσυστηµάτων.  

• Συντήρηση χώρων κοινωφελών δράσεων (υπαίθρια θέατρα, κλπ)  

• Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, κλπ) 

• Καθαρισµός και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων. 

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών (µαθητές, γενικός πληθυσµός, κλπ) σε θέµατα 

περιβάλλοντος µε την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων που αφορούν την 

ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση, την αναδάσωση πυρόπληκτων περιοχών, 

την ενέργεια, την κλιµατική αλλαγή  κ.α. από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό. 

• Στήριξη της προσπάθειας για προστασία του Περιβάλλοντος µέσω εθελοντισµού, 
καθαρισµού κοινοχρήστων, πυροπροστασία, αναβάθµιση περιοχών φυσικού 
κάλους, αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων και ανάπτυξης 
της περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς. 

 
Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας:  

• Αντιµετώπιση της φτώχειας,  

• Εκπαίδευση  κωφάλαλων παιδιών κατά την προσχολική ηλικία.  
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• ∆ηµιουργία  σταθµών παροχής τροφής σε άπορους.  

• ∆ηµιουργία κέντρων προληπτικής ιατρικής , η µέριµνα για την παροχή δωρεάν 

ιατρικών εξετάσεων και η πραγµατοποίηση ενηµερωτικών ηµερίδων σε θέµατα 

πρόληψης και αγωγής υγείας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες πληθυσµού όπως: 

ανασφάλιστοι, άστεγοι, ΑµεΑ, άνεργοι, ανύπαντρες µητέρες, άποροι και 

χαµηλοσυνταξιούχοι, παιδιά µονογονεϊκών, χαµηλόµισθων, άνεργων οικογενειών και 

ατόµων εξαρτηµένων από ουσίες. 

• Παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών Φροντίδας και Ψυχολογική στήριξη των 

περιθαλποµένων των Νοσοκοµείων της Περιφέρειας Αττικής, προερχόµενων από 

ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ηλικιωµένοι, παιδιά, ΑµεΑ, µετανάστες κλπ), καθώς και 

των οικογενειών αυτών. 

• Ενηµέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση όλων των Σχολικών Μονάδων 

(Μαθητές ∆ηµοτικών – Γυµνασίων – Λυκείων) για την Οδική Ασφάλεια και τις 

Μεθόδους Πρόληψης των Ατυχηµάτων. 

• Ψυχολογική στήριξη νοσηλευοµένων ασθενών προερχόµενων από ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες και των οικογενειών τους.  

• Εκπαίδευση στη νοηµατική γλώσσα κωφάλαλων νηπίων, στήριξη των οικογενειών 

τους. Η εκπαίδευση και παρακολούθηση των κωφάλαλων παιδιών κατά την 

προσχολική ηλικία, προκειµένου να εξοικειωθούν σε στοιχειώδεις µεθόδους 

επικοινωνίας, καθώς και η συµβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών αυτών. 

• ∆ράσεις πρόληψης για τα ναρκωτικά  

• ∆ράσεις ανάδειξης των κοινωνικών προβληµάτων 

• Άρση των φαινόµενων περιθωριοποίησης 

• Ενίσχυση της Κοινωνικής αλληλεγγύης και δηµιουργία κλίµατος Κοινωνικής ειρήνης 

και συνύπαρξης 

 
Τοµέας Αστικό Περιβάλλον  
 

• Ενηµέρωση Σχολικών Μονάδων σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας,  

• ∆ηµιουργία δικτύου πληροφόρησης σχετικά µε εγκαταλελειµµένα  αυτοκίνητα και 
άλλες εστίες µόλυνσης,  

• Ενηµέρωση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε θέµατα ανακύκλωσης και εξοικονόµησης 
ενέργειας,  

• Σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους πρασίνου. 

• Καθαρισµός πινακίδων σηµάνσεως, χαρτογράφηση δηµοσίων κτηρίων και 

κοινόχρηστων χώρων. Αποµάκρυνση  εγκαταλελειµµένων αυτοκινήτων. Η 

δηµιουργία δικτύου πληροφόρησης και ανταπόκρισης σε αιτήµατα πολιτών σχετικά 

µε εγκαταλελειµµένα  αυτοκίνητα και άλλες εστίες µόλυνσης που βιάζουν την 

αισθητική της πόλης. 

• Η ενηµέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κατοίκων «Πόρτα – Πόρτα» σε 

θέµατα ανακύκλωσης και εξοικονόµησης ενέργειας. Ταυτόχρονα, η προώθηση και ο 
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εκσυγχρονισµός της παραδοσιακής επαγγελµατικής ενασχόλησης συγκεκριµένες 

οµάδων πληθυσµού ( Ρόµα – Μουσουλµάνοι) στον τοµέα της ανακύκλωσης. 

• Οργάνωση και εκσυγχρονισµός της ανακύκλωσης- προώθηση  προγράµµατος 

αξιοποίησης των ειδικών προσόντων κοινωνικών οµάδων. (Ροµά –Μουσουλµάνοι) 

• Εντοπισµός και καταγραφή επικίνδυνων υλικών. Συνεργασία µε τις τοπικές 

επιτροπές πολιτικής προστασίας.  

• Καταγραφή και σύνταξη ερωτηµατολογίου σχετικό µε το περιβάλλον, των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κοντά σε ποτάµια, ρέµατα, χώρους 

πρασίνου. 

• Καθαρισµός-αποκάλυψη πινακίδων σηµάνσεως 

• Μελέτες διαµόρφωσης Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων – Πράσινων 

Σηµείων  

• Χαρτογράφηση δηµόσιων κτηρίων, ιδιοκτησίας δηµοσίου και µη. Προσπελασιµότητα  

ΑΜΕΑ. 

 
Τοµέας Πολιτισµού 

• Ενηµέρωση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους, συµµετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και υλοποίηση 

δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής.  

• Ανάδειξη γενικότερη των περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.  

• Ενίσχυση των έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Μελέτες µικροεπεµβάσεων σε κτήρια πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Παρουσίαση και προβολή των έργων προώθησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Εµπλουτισµός της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής µε τα τα στοιχεία που 

αναδεικνύουν τη πολιτιστική µας κληρονοµιά.  

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης για τους τουρίστες στα µεγάλα κέντρα 

συγκέντρωσής τους   (λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• ∆ηµιουργία σταθµών πληροφόρησης και τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 

Αττικής σε διεθνείς εκθέσεις. 

• ∆ράσεις Ανάπτυξης του τουρισµού.  

• Η ενηµέρωση – πληροφόρηση τουριστών στα µεγάλα κέντρα συγκέντρωσής τους   

(λιµάνια, αεροδρόµια, αρχαιολογικοί  χώροι). 

• Η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µέσω δηµιουργίας σταθµών πληροφόρησης και 

υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης:  
 

• Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στον τοµέα παραγωγής βιολογικών προϊόντων. 
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∆ιάρκεια υλοποίησης 
 

Πέντε µήνες Χ 2 
 

Ειδικότητες προσωπικού ,  πλήθος απασχολουµένων 

 
 

Προσόντα του προσωπικού  
Τυπικά Προσόντα 

Επιθυµητά Προσόντα 

 
 

Προϋπολογισµός  
 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΠΛΗΘ
ΟΣ 

ΑΤΟΜ
ΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ

ΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
Π/Ϋ 

Γεωπόνοι 45 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 140.625 

∆ασολόγοι 35 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 109.375 

Περιβαλλοντολόγοι 25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 78.125 

Εργάτες γενικών 
καθηκόντων 

770 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 2.406.250 

∆ενδροκηπουροί 90 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 281.250 

Εργάτες κήπων 150 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 468.750 

Εργοδηγοί 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 93.750 

Οδηγοί 20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

Χειριστές 
µηχανηµάτων 

5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 15.625 

Εκπαιδευτικοί-
παιδαγωγοί 

50 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 156.250 

µάγειροι 5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 15.625 

τραπεζοκόµες 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

καθαρίστριες 40 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 125.000 

επόπτες υγείας 5 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 15.625 

Νηπιαγωγοί -
γνώστες της 

νοηµατικής γλώσσας 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

δάσκαλοι 190 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 593.750 

κοινωνικοί λειτουργοί 70 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 218.750 
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ιατροί 60 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 187.500 

ψυχολόγοι 30 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 93.750 

νοσηλεύτριες-ές 90 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 281.250 

βοηθοί νοσηλευτών 100 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 312.500 

γραµµατείς 80 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 250.000 

      

απόφοιτοι Λυκείου 
γνώστες της 

νοηµατικής γλώσσας. 
 

20 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 62.500 

Γυµναστές 10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

Απόφοιτοι 
πληροφορικής 

25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 78.125 

Απόφοιτοι 
περιβάλλοντος 

25 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 78.125 

Μηχανικοί ή 
αρχιτέκτονες ή ΤΕΙ 
δοµικών έργων 

10 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 31.250 

Απόφοιτοι 
Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης όλων 
των ειδικοτήτων 

364 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 1.137.500 

Απόφοιτοι θετικών 
επιστηµών όλων των 

ειδικοτήτων 

300 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 937.500 

Απόφοιτοι 
θεωρητικών 

επιστηµών όλων των 
ειδικοτήτων 

300 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 937.500 

Απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

1.000 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 3.125.000 

Απόφοιτοι 
υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης 

33 25  ευρώ 5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 103.125 

υπεύθυνοι υποδοχής 
και φιλοξενίας 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 
187.500 

ειδικοί τουριστικού 
γραφείου 

60 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 
187.500 
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εργαζόµενοι µε 
ειδικότητα σχετική µε 
παροχή υπηρεσιών, 

τουριστική 
πληροφόρηση και 

λειτουργίες υποδοχής 
 
 
 

20 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

62.500 

Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ  
ή ∆Ε σε ειδικότητες 

ΜΜΕ ∆ηµόσιες 
σχέσεις 

 

40 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 

 
 
 
 

125.000 

βιολόγοι 10 25  ευρώ 
5 µήνες χ 25 
µέρες/ µήνα 

3125 
31.250 

ΣΥΝΟΛΟ 4.197    
13.115.625 

 

Πηγή χρηµατοδότησης    
 

Ως πηγή χρηµατοδότησης για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους των ωφελουµένων, 

προσωπικό ολικής απασχόλησης, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στο συγκεκριµένο 

πρόγραµµα, προτείνεται ο διατιθέµενος προϋπολογισµός του Προγράµµατος στην 

Περιφέρεια Αττικής. 

Έµµεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 

ανοικτή πρόσκληση, θα καλυφτούν από τις προβλεπόµενες πιστώσεις του Π/Υ της 

Περιφέρειας Αττικής.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζοµένου) των µισθωτών, στο σύνολο τους θα 

καλυφθούν από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆, που θα καταρτιστεί µε 

απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

3.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος Κοινωφελούς 

Εργασίας, και µε αρωγό την αυτοδιοίκηση, τους εργαζοµένους και άλλους κοινωνικούς 

φορείς, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα δε των 

ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων (νέοι άνεργοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι κλπ.). 

Μέσω της θεσµικής αυτής καινοτοµίας κινητοποιούνται οι τοπικοί φορείς και εξασφαλίζεται 
απασχόληση σε 11.000 ανέργους, ενώ ταυτόχρονα επωφελείται η τοπική κοινωνία, µε την 

άµεση συµµετοχή της Περιφέρειας, από µία σειρά δράσεων µε ιδιαίτερη  έµφαση στην 

προστασία του φυσικού-αστικού περιβάλλοντος, στην κοινωνική προστασία και υπηρεσίες, 

στον τουρισµό στον πολιτισµό και την αγροτική ανάπτυξη.  

Μεταξύ των αναµενόµενων επιπτώσεων του προγράµµατος είναι  η βελτίωση της 

ικανότητας ένταξης στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η 

προώθηση των ίσων ευκαιριών, η προώθηση και ενδυνάµωση του κινήµατος εθελοντισµού, 

η βελτίωση δοµών υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών οµάδων, η ενίσχυση δράσεων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και προώθησης της απασχόλησης ανέργων και ατόµων που 

απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας στους τοµείς του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, του τουρισµού, του πολιτισµού και της αγροτικής ανάπτυξης. 

 Παράλληλα, πολλαπλά είναι και τα οφέλη που θα επιφέρει η υλοποίηση του καινοτόµου 
αυτού προγράµµατος στην την τοπική κοινωνία- οικονοµία. Η προώθηση έργων 
προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη πιλοτικών 
δράσεων στον τοµέα των βιολογικών προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος, η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής µέριµνας µε άξονα ευπαθείς οµάδες, η 
µέριµνα για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την ενδυνάµωση του τουρισµού, 
όλα τα παραπάνω αποτελούν δράσεις που συντελούν στην οικονοµική άνθηση της 
Περιφέρειας, δηµιουργώντας έναν ελκυστικότερο και πιο υγιεινό τόπο διαβίωσης, εργασίας 
και επένδυσης ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών στον 
τοµέα της αγροτικής ανάπτυξης, της οδικής ασφάλειας και εστιάζουν τη δράση τους σε 
εκείνες τις οµάδες του πληθυσµού που πλήττονται κυρίως από την ανεργία και τον 
κοινωνικό αποκλεισµό. 
Οι δράσεις του προτεινόµενου σχεδίου είναι οργανωµένες και σχεδιασµένες µε τρόπο που 

να εγγυώνται ένα θετικό αποτέλεσµα σε σχέση µε την προώθηση της απασχόλησης είτε 

πρόκειται για γενικές κατηγορίες ανέργων και υποαπασχολούµενων είτε  για ειδικές 

ευπαθείς οµάδες. Έτσι εξασφαλίζεται η συνολική κάλυψη των ωφελούµενων από τα πρώτα 

τους βήµατα, µέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα υπάρχει ειδική µέριµνα 

για την δηµιουργία δικτύων, ενώ η αποτελεσµατικότητα και η µακροπρόθεσµη εµβέλεια των 

παρεµβάσεων διασφαλίζεται µε την παράλληλη προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη.  

Αποτελέσµατα που αναµένονται από την υλοποίηση του σχεδίου είναι: 

� Η στήριξη των ανέργων της περιοχής µε µεσοπρόθεσµες προοπτικές λειτουργίας σε 

τοπικό επίπεδο, το οποίο εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον 

τοµέα της προώθησης της απασχόλησης µε την ευρύτερη έννοια του όρου και στον 

τοµέα της τοπικής ανάπτυξης.  

� Καλύτερη πρόσβαση στην ενηµέρωση και αύξηση της πληροφόρησης σχετικά µε 
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ζητήµατα που αφορούν την απασχόληση, χάρη στις δράσεις ενηµέρωσης στα 

πλαίσια της λειτουργίας της δοµής. Ως συνέπεια αυτού, έρχεται η αύξηση των 

δυνατοτήτων απασχόλησης.  

� Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής παρέµβασης, σε επίπεδο 

επαγγελµατικής αυτογνωσίας, δεξιοτήτων & ικανοτήτων και ετοιµότητας για 

απασχόληση. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η προώθηση νέων 

µορφών απασχόλησης και επικοινωνίας των οµάδων στόχου που συµµετέχουν στο 

προτεινόµενο σχέδιο (ιδιαίτερα µέσα από τη δηµιουργία δικτύων). 

� Η ανάπτυξη νέων βιώσιµων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων µε κύριο 

χαρακτηριστικό τη χρήση των φυσικών και πολιτισµικών πόρων της περιοχής 

παρέµβασης, γεγονός που συµβάλλει παράλληλα στην αναβάθµιση των τοπικών 

κοινωνιών και οικονοµιών και συνολικά στην τοπική ανάπτυξη.  

� Η παρέµβαση σε τοµείς όπου υπάρχουν προβλήµατα απασχόλησης.  

� Η ενεργοποίηση του κοινωνικού ιστού και η συµµετοχή του στις συνολικές δράσεις 

για την προώθηση της απασχόλησης και την τοπική ανάπτυξη. 

� Η εργασιακή και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη ατόµων που ανήκουν σε ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες (σε συντονισµό µε δράσεις κοινωνικής στήριξης). 

� Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων µέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

σε θέµατα και τοµείς που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διάσωση του 

φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. 

� Η ενεργοποίηση µακροχρόνια ανέργων και ατόµων από ειδικές κοινωνικές οµάδες 

που είναι κύρια αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας, µέσα από την εφαρµογή 

στοχευµένων δράσεων, που θα έχουν σαν αποδέκτες  άτοµα που χρήζουν ιδιαίτερης 

κοινωνικής φροντίδας, µε στόχο την άµβλυνση και τελικά την άρση του αποκλεισµού 

τους. 

� Η ανάπτυξη µορφών απασχόλησης ανέργων σε τοµείς όπως η κοινωνική πρόνοια 

στα πλαίσια της Περιφέρειας, µε σκοπό την εκπαίδευση- επιµόρφωσή τους και 

µελλοντική τους ανάπτυξη πρωτοβουλίας και αυτόνοµης δράσης. 

� Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης, καθώς µε τις 

συγκεκριµένες θέσεις απασχόλησης και δράσεις  δηµιουργείται µια άλλη λογική στην 

έννοια της απασχόλησης, η οποία αναπτύσσει συνέργειες και δίνει τη δυνατότητα 

εµπλοκής Κοινωνικών Φορέων µε τους ΟΤΑ 

� Η καταπολέµηση της ανεργίας µέσω του σχεδιασµού ενεργητικών πολιτικών για την 

απασχόληση, οι ποίες θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος και της τοπικής επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας Αττικής. 

� Ενίσχυση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας θέσεων εργασίας για ανέργους 

διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων µόρφωσης, µε απώτερο στόχο τη διατήρηση των 

θέσεων εργασίας και µετά το πέρας της πράξης, από αυτές που θα δηµιουργηθούν.  

� Σηµαντικές επιπτώσεις στην ισότητα και µη διάκριση, καθώς θα δηµιουργηθούν 

θέσεις απασχόλησης για ανέργους ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής κατάστασης, 

επιπέδου µόρφωσης και υγείας, µε έµφαση και προτεραιότητα στην αποκατάσταση 
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νέων ανέργων, γυναικών και ατόµων από ειδικές οµάδες, που απειλούνται 

περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας και παρουσιάζουν τα 

υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

� Συµβολή, µέσω συγκεκριµένων θέσεων εργασίας, στην βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής ,µε την αναβάθµιση του βιοτικού 

επιπέδου µέσα από την ενηµέρωση και πρόληψη σε θέµατα  

� Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε χαρακτήρα κοινωφελούς εργασίας στην 

Περιφέρεια Αττικής και η υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση και 

στήριξη κοινωνικά ευπαθών οµάδων, την παροχή µιας σειράς πολιτιστικών 

προϊόντων µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης., στην 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωή των κατοίκων, 

στην βελτίωση της εικόνας σε γειτονιές της Αττικής και την ενίσχυση της πολιτιστικής 

κουλτούρας µε καινοτόµες δράσεις. 

 

 

 

 

3.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του 

προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής. Μέσα από την εφαρµογή 

των επιµέρους δράσεων επιτυγχάνεται η ενίσχυση της απασχόλησης, µέσω της δηµιουργίας 

θέσεων εργασίας για ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων µόρφωσης, σε θέµατα 

και τοµείς που αφορούν την προστασία, διατήρηση και διάσωση του φυσικού και αστικού 

περιβάλλοντος, την κοινωνικής µέριµνας, τον τουρισµό, τον πολιτισµό και την αγροτική 

ανάπτυξη. Απώτερος στόχος δε, είναι, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και µετά το πέρας 

του προγράµµατος, από αυτές που θα δηµιουργηθούν.  

  Επιδιώκεται, ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση µακροχρόνια ανέργων και ατόµων από ειδικές 

κοινωνικές οµάδες που είναι κύρια αποκλεισµένες από την αγορά εργασίας, µέσα από την 

εφαρµογή στοχευµένων δράσεων, που θα έχουν σαν αποδέκτες  άτοµα που χρήζουν 

ιδιαίτερης κοινωνικής φροντίδας, µε στόχο την άµβλυνση και τελικά την άρση του 

αποκλεισµού τους, την εκπαίδευση- επιµόρφωσή τους και µελλοντική τους ανάπτυξη 

πρωτοβουλίας και αυτόνοµης δράσης. Με αυτό τον τρόπο, θα επέλθουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στην ισότητα και µη διάκριση, καθώς θα δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης 

για ανέργους ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής κατάστασης, επιπέδου µόρφωσης και υγείας, 

µε έµφαση και προτεραιότητα στην αποκατάσταση νέων ανέργων, γυναικών και ατόµων 

από ειδικές οµάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισµό από την αγορά 

εργασίας και παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

  Παράλληλα, η παραπάνω δράσεις θα συντελέσουν στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής ,µε την αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου µέσα από 

την ενηµέρωση και πρόληψη σε ποικίλα θέµατα (οδικής ασφάλειας, ανακύκλωσης κλπ) 

όπως επίσης και στην ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών απασχόλησης εν 

γένει, καθώς µε τις συγκεκριµένες θέσεις απασχόλησης και δράσεις  δηµιουργείται µια άλλη 

λογική στην έννοια της απασχόλησης, η οποία αναπτύσσει συνέργειες και δίνει τη 

δυνατότητα εµπλοκής Κοινωνικών Φορέων µε τους ΟΤΑ. 
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  Συνολικά, ο κοινωνικός αντίκτυπος της υλοποίησης του προγράµµατος άπτεται της 

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης µε χαρακτήρα κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια 

Αττικής και της υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην ανακούφιση και στήριξη 

κοινωνικά ευπαθών οµάδων, την παροχή µιας σειράς πολιτιστικών προϊόντων µε στόχο την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, 

στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωή των κατοίκων, στην βελτίωση της εικόνας σε γειτονιές 

της Αττικής και την ενίσχυση της πολιτιστικής κουλτούρας µε καινοτόµες δράσεις. 

Η αρχή της ισότητας των δύο  φύλλων θα διαπνέει όλες τις δράσεις της πρότασης. Η 

εφαρµογή του mainstreaming στον τοµέα των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες θα 

αφορά όλα τα στάδια εφαρµογής των προτεινόµενων δράσεων από τις 

προπαρασκευαστικές δράσεις και την έναρξη υλοποίησης µέχρι την τελική αξιολόγηση και 

τη διάδοση των αποτελεσµάτων. 

Στην διαδικασία καταγραφής των οµάδων στόχων κατά περιοχή θα εξετασθεί λεπτοµερώς η 

θέση των γυναικών στην κοινωνική ζωή ενώ στις µελέτες ευκαιριών απασχόλησης θα δοθεί 

έµφαση στη δυνατότητα απασχόλησης γυναικών.  

Οι προτεινόµενες δράσεις αντιµετωπίζουν στα µέτρα του δυνατού τα ζητήµατα εξασφάλισης 

συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για τους ανέργους άνω των 55 (απασχόληση σε θέσεις 

πλήρους απασχόλησης) και ειδικών πληθυσµιακών οµάδων σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης. 
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4.1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ  

  

 

Συµπράττων φορέας υλοποίησης του σχεδίου είναι η Περιφέρεια Αττικής ορίζει και το 

νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρικής σχέσης. 

Το διοικητικό σχήµα υλοποίησης του σχεδίου, θα ορίζεται µέσα από τις διαδικασίες της 

διοικητικής δοµής της Περιφέρειας και θα είναι ευέλικτο, για να εξασφαλίζει την 

προσαρµοστικότητα σε τυχόν νέα δεδοµένα που είναι δυνατόν να προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση των δράσεων. 

Έτσι η διοίκηση του έργου θα λειτουργεί ως όργανο στρατηγικής και λήψης αποφάσεων. 

Επίσης, θα υπάρχει επιστηµονική επιτροπή από έµπειρα στελέχη (διαπαραταξιακή επιτροπή 

ορισµένη από το Περιφερειακό Συµβούλιο), για τη συνεχή παρακολούθηση και επιστηµονική 

στήριξη των υλοποιούµενων δράσεων, η οποία θα ασχολείται καθηµερινά µε το 

υλοποιούµενο έργο θα το αξιολογεί και θα εισηγείται προτάσεις βελτίωσης και προσαρµογής 

καθώς και κάθε θέµα που θα προωθεί την επιτυχή έκβαση του προγράµµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ 

 

∆ιαχειριστική Επάρκεια,  όπως  αυτή περιγράφεται  στο  έγγραφο  

επιβεβαίωσης  µε  αριθµ.  Πρωτοκ.  9030 (08) /  05-02-2009, και  η οποία 

τροποποιήθηκε  µε  την υπ΄αριθµ .  Πρωτοκ .  25549/  ΕΥΘΥ /1305,  ΦΕΚ 

1412/Β/16.06.2011 Υπουργική Απόφαση.  

 

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει: 

• δικούς της χώρους  µε γραµµατειακή υποστήριξη, τηλέφωνο, fax, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικό 

4. ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

4.2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ  

 

Όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 186 του Νόµου 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α’ / 07-06-2010. 
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υπολογιστή, εκτυπωτή, σύνδεση Internet. 

• Επάρκεια οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του 

προτεινόµενου σχεδίου  

• Τις προβλεπόµενες πιστώσεις στον Π/Υ του που θα καλύψουν τις δαπάνες που θα 

προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης των δράσεων. 

• Αναλώσιµα υλικά και εξοπλισµό, απαραίτητα για την υλοποίηση των δράσεων. 

 

 
 

5. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

 
Ο παρακάτω φορέας δεσµεύεται να υλοποιήσει τα όσα περιγράφονται στο παρόν 
Επιχειρησιακό Σχέδιο, εφ’ όσον αυτό εγκριθεί από την αρµόδια Αρχή. 
 
 ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ, 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 

 

 

Ε) Ορίζει τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωνίδα Αθανασιάδη, τη 
∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή και τις ∆/νσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής µε τέσσερεις (4) υπηρεσιακούς 
παράγοντες ως αρµόδιους για την εποπτεία υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας και των ειδικότερων 
δράσεων που αυτό θα περιλαµβάνει, την επίβλεψη της εν γένει πορείας του 
Προγράµµατος και τον έλεγχο της τήρησης των όρων του Μνηµονίου 
Συνεργασίας µεταξύ των φορέων και της Περιφέρειας Αττικής, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος του Μνηµονίου. 

Οι τέσσερεις (4) υπηρεσιακοί παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω 
θα είναι οι εξής: 

Θεοδοσίου Ιωάννης, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄ 
υπάλληλος της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – ∆/νση 
Τεχνικών Έργων. 

Λώµης Ιωάννης, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό Γ΄ υπάλληλος 
της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – ∆/νση Τεχνικών 
Έργων. 

Παπαδοπούλου Ελπίδα, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ 
υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού – Τµήµα 
Τεκµηρίωσης. 

Ιωαννίδου Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ 
υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

ΣΤ) Ζητά να εφαρµοστεί στο απόλυτο η Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύµβαση Εργασίας. 

Ζ) Αποφασίζει η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή µετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών να εισηγηθεί δαπάνη για Ορκωτούς Λογιστές που θα ελέγξουν 
όλες τις δαπάνες των Μ.Κ.Ο. που απορρέουν από το Πρόγραµµα. 
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Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Π.Σ. κ.κ. Π. Αλεβίζος, Α. 
Αυγερινός, Χ. ∆αµάσκος, Ι. Ηλίας, Γ. Καµµένος, Θ. Καραϊνδρου, Α. 
Καραµανλή, Π. Μηταράκης, Σ. Σπυρίδων, Ι. ∆ηµαράς, Ν. Γαλανός, Γ. 
Γιοµπαζολιάς, Μ. Κωνσταντάκου, Ε. Παναγούλης, Α. Πιπιλή, Α. Παφίλης, Ε. 
Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. Μανουσογιαννάκης, Α. 
Μπαλού, Ν. Βούτσης, Χ. Καπάταης. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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