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Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας

στην Περιφέρεια Αττικής

Το Πρόγραµµα «Δηµιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο µέσω 
Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) και Eθνικούς πόρους, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Οι ωφελούµενοι άνεργοι που προβλέπεται να απασχοληθούν µέσα από αυτό 
το πρόγραµµα πανελλαδικά είναι 57.400, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός 
του προγράµµατος ανέρχεται στα 188.000.000 €.

Η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέµηση της ανεργίας υπήρξαν 
πάντα βασικές προτεραιότητες για την Περιφέρεια Αττικής. Το Πρόγραµµα 
Κοινωφελούς Εργασίας αποτελεί µια θεσµική καινοτοµία, η οποία κινητοποιεί 
τους εµπλεκόµενους φορείς, εξασφαλίζοντας απασχόληση σε χιλιάδες 
ανέργους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν συνολικά 11.000 
θέσεις απασχόλησης, εκ των οποίων οι 2.871 προωθούνται µέσω µνηµονίων 
συνεργασίας, που έχει ήδη υπογράψει η Περιφέρεια Αττικής ως δευτεροβάθµιος 
φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τους εγκεκριµένους δικαιούχους από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η Περιφέρεια Αττικής θα δηλώνει πάντα παρούσα σε παρόµοιες πολιτικές στο 
µέλλον, µε απώτερο σκοπό την καταπολέµηση της ανεργίας που µαστίζει τη 
χώρα και την προώθηση του αισθήµατος της αλληλεγγύης.



Μπορείτε να πληροφορηθείτε σχετικά με τις παραπάνω δράσεις
και τον τόπο υλοποίησης αυτών από τον ∆ικαιούχο Φορέα

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά»

τηλ.: 210 8668365, fax: 210 8668719
url: www.athina.org.gr       e-mail: info@athina.org.gr

Το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας είναι µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, µε στόχο την άµεση δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο και την ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την υλοποίηση 
δράσεων κοινής ωφέλειας.

Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικούς Πό-
ρους. Οι ωφελούµενοι άνεργοι προσλαµβάνονται από Φορείς Μη Κερδοσκο-
πικού Χαρακτήρα (Δικαιούχοι Φορείς) και τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας 
που διατίθενται από Συµπράττοντες Φορείς, η πλειοψηφία των οποίων είναι 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού σε όλη τη χώρα.

Η Περιφέρεια Αττικής ανέπτυξε συνεργασία µε 18 Φορείς Μη Κερδοσκοπικού 
Χαρακτήρα, ένας εκ των οποίων είναι η Α.Μ.Κ.Ε. Αθηνά, η οποία προχώρησε 
στην πρόσληψη 339 ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χα-
ρακτήρα στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού Τοµέα, Πειραιώς, Ανατολικής 
Αττικής και Δυτικού Τοµέα.

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία µε την Α.Μ.Κ.Ε. Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης και 
Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» συµµετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη δράσεων για την αντιµε-
τώπιση και την καταπολέµηση της ανεργίας για την πράξη “Δηµιουργία Θέσεων Απα-
σχόλησης”, σε Τοπικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περι-
φέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού” του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας”. 
Συγκεκριµένα, απασχολούνται συνολικά 339 άνεργοι για την υλοποίηση δράσεων κοι-
νωφελούς χαρακτήρα πεντάµηνης διάρκειας, σχετικά µε την παροχή προσωπικών υπηρε-
σιών φροντίδας για τους περιθαλπόµενους Νοσοκοµειακών Μονάδων και ειδικότερα:

Ειδικότερα, οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα υλοποιούνται στα ακόλουθα Νοσοκομεία
ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Κεντρικός Τομέας
Στο Περιφερειακό 

Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων 
«Αγία Σοφία», το Περιφερει-

ακό Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
«Αλεξάνδρα», το Γενικό Νοσοκο-
µείο Αθηνών «Ευαγγελισµός» και 
το Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων 
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» 

απασχολούνται συνολικά
249 άτοµα.

∆υτικός Τομέας
Στο Πανεπιστηµιακό 
Γενικό Νοσοκοµείο 

«Αττικόν»
απασχολούνται

συνολικά 15 
άτοµα.

Πειραιάς
Στο Ειδικό

Αντικαρκινικό
Νοσοκοµείο Πειραιά 
«Μεταξά» απασχο-
λούνται συνολικά 

58 άτοµα.

Ανατολική Αττική
Στο Γενικό

Νοσοκοµείο
«Ασκληπιείο Βούλας» 

απασχολούνται
συνολικά
17 άτοµα.

Η Α.Μ.Κ.Ε. Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» είναι ένας 
φορέας που εξειδικεύεται στο χώρο της ψυχικής υγείας, της αποασυλοποίησης, 
της καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού και της αντιµετώπισης ευρύτε-
ρων κοινωνικών ζητηµάτων. Κύριοι άξονες λειτουργίας της αποτελούν:
•  η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία οικοτροφείων ψυχοκοινωνικής
   αποκατάστασης
•  η συµµετοχή σε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης 

πάνω σε θέµατα ψυχικής υγείας και σε ευρύτερα κοινωνικά θέµατα
•  ο σχεδιασµός και η υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων
•  η προαγωγή του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

∆ημιουργία Ομάδων επείγουσας στήριξης νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών προερχόμενων 
από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Παροχή υγειονοµικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε νοση-
λευόµενους και εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκοµείου, οι οποίοι 
προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ΑµΕΑ, άτοµα χωρίς 
οικογενειακό περιβάλλον, αλλοδαποί κ.λπ.) και λόγω συγκεκρι-
µένων δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστι-
κών τους συχνά έρχονται αντιµέτωποι µε διαφορετικών ειδών δυ-
σκολίες κατά την περίθαλψη και νοσηλεία τους στο Νοσοκοµείο.

Παροχή προσωπικών υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης
νοσηλευομένων και των οικογενειών τους
Παρέχονται προσωπικές υπηρεσίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης νο-
σηλευοµένων µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της ασθένειας, τη διατή-
ρηση των ψυχικών τους δυνάµεων, καθώς και την επεξεργασία, διαχείριση και αποδοχή 
των συναισθηµάτων που ανακύπτουν από τη διάγνωση της ασθένειας. Παράλληλα,
παρέχεται συµβουλευτική και στήριξη και στα µέλη του οικογενειακού περιβάλλο-
ντος των νοσηλευοµένων, ειδική µέριµνα για την ψυχολογική στήριξη ατόµων που
βιώνουν την απώλεια συγγενικού τους προσώπου.
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