
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.

Περιφέρεια Αττικής
Λ. Συγγρού 15-17, 11743, Αθήνα, www.patt.gov.gr 

Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας

στην Περιφέρεια Αττικής



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

Όμιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων 
τηλ.: 210 4179797, 210 4967757

κιν. 6976806752
url: www.unescopireas.gr       e-mail: unescop@otenet.gr

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

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

Η Περιφέρεια Αττικής ανέπτυξε συνεργασία µε 18 Φορείς
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ένας εκ των οποίων είναι
ο Όµιλος Unesco Πειραιώς και Νήσων ο οποίος προχώ-
ρησε στην πρόσληψη 238 ανέργων για την υλοποίηση
δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα πεντάµηνης διάρκειας στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων. 

Οι ∆ράσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς είναι οι εξής:

Ο Όµιλος για την UNESCO Νοµού Πειραιώς και Νήσων µε 1500 µέλη
είναι µια Μη Κερδοσκοπική και Μη Κυβερνητική οργάνωση που ιδρύ-
θηκε πριν από 13 χρόνια µε βασικό στόχο την καλλιέργεια ενός
πολιτισµού Ειρήνης και Μη Βίας. 

Με πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, ο Όµιλος δι-
οργανώνει εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές και πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, καθώς και πλήθος άλλων δράσεων, 
σεµιναρίων, ηµερίδων και εκδηλώσεων κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης. 

Ο Όµιλος έχει 
π ι σ τ ο π ο ι η -
θεί από το 
Υπ ο υ ρ γ ε ί ο 
Εξωτερικών 
και διαθέτει
διαχειριστική επάρκεια. 
Έχει ενεργή θέση στην 
Παγκόσµια Οµοσπονδία
Οµίλων Συλλόγων και 

Κέντρων UNESCO , αφού ο Πρόεδρος της είναι εκλεγµένος Αντιπρόε-
δρος, Υπεύθυνος για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική. 

Οι ∆ράσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων είναι οι εξής :

Συλλογή χρησιµοποιουµένου 
ρουχισµού, οικιακών συσκευών, 
βιβλίων, παιχνιδιών, τροφίµων 
από προσφορές ιδιωτών & εται-
ρειών -κοινωνικό παντοπωλείο.

Σίτιση απόρων
πολιτών.

Πρόγραµµα για την
εκµάθηση της ελληνικής

γλώσσας, ιστορίας & πολιτισµού 
σε ανέργους νέους & αλλοδαπούς. 
Προώθηση και ανάδειξη της πολιτι-
στικής παραδοσιακής κληρονοµιάς 
µε τη δηµιουργία εκδηλώσεων µε 

τη συµµετοχή των πολιτών.

Δράσεις αποκατάστασης 
φυσικού περιβάλλοντος 

και προστασίας της
βιοποικιλότητας.

Μαθήµατα ξένων 
γλωσσών σε ανέργους, 

απόρους & ειδικές
κοινωνικές οµάδες.

Καθαρισµός,
διαµόρφωση
& προστασία

χώρων πρασίνου
& ακτών στα νησιά.

Προώθηση - ανάδειξη της
πολιτιστικής παραδοσιακής
κληρονοµιάς (ήθη-έθιµα)

µε τη δηµιουργία εκδηλώσεων,
µε τη συµµετοχή των πολιτών

στα νησιά.

Επισκευή &
συντήρηση
πλατειών,

παιδικών οργάνων,
παιδικών χαρών

στα νησιά.


