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Το Πρόγραμμα «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω 
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Eθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού 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 Κοινωφε-
λούς Εργασίας αποτελεί μια θεσμική καινοτομία, η οποία κινητοποιεί τους εμπλε-
κόμενους φορείς, εξασφαλίζοντας απασχόληση σε χιλιάδες ανέργους προς όφε-
λος της τοπικής κοινωνίας.

Στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν συνολικά 11.000 θέσεις 
απασχόλησης, εκ των οποίων οι 2.871 προωθούνται μέσω μνημονίων συνεργα-
σίας, 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.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας  
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Δικαιούχος Φορέας
Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Πρόκειται για ένα επιστημονικό παρεμβατικό πρόγραμμα Προαγωγής 
Υγείας το οποίο απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικί-
ας, εφήβους, γονείς και γενικό πληθυσμό.
Το πρόγραμμα «Eν δράσει» προωθεί ένα ποιοτι-

κό μοντέλο ζωής μέσω της υγιεινής διατροφής 
και της προώθησης της σωματικής δραστηριό-

τητας. Την επιστημονική ομάδα αποτελεί εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό (Διατροφολόγοι, 

καθηγητές φυσικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟνΕΙΣ
Παράλληλα με το πρόγραμμα των παιδιών θα υλοποιηθούν και 
επιστημονικά και κοινωνικά προγράμματα για τους γονείς και τον 
γενικό πληθυσμό.
Το Πρόγραμμα για «Γονείς και Ενήλικες», απευθύνεται σε γο-
νείς και κηδεμόνες. Οι γονείς συμμετέχουν σε ολοκληρωμένα 
προγράμματα φυσικής δραστηριότητας και διατροφικής αγω-
γής. Μέσα από δομημένα προγράμματα διατροφικής αγωγής η 
οικογένεια εκπαιδεύεται από επιστημονική ομάδα για τη σπου-
δαιότητα της άσκησης και της σωστής διατροφής στην ανάπτυξη 
του παιδιού. 

Το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας έχει 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 από Εθνικούς Πόρους. Οι ωφελού-
μενοι 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 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 το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ) ο οποίος για την υλοποί-
ηση του προγράμματος «Εν δράσει» προχώρησε στην πρόσληψη 54 ανέργων επιστημόνων (δια-
τροφολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, φυσιοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους και προπονητές).

Οι ΔΡΑΣΕιΣ ΓιΑ ΠΑιΔιΑ ΠΕΡιλΑμβΑνΟυν:
• Γνωριμία με τα Ολυμπιακά αθλήματα
•  Διατροφικό εργαστήρι (γνωριμία με τους κρυμμένους θησαυρούς 

των τροφών μέσα από διαδραστικά παιχνίδια)
• Διατροφική αξιολόγηση 
•  Μαθήματα ορθοσωμίας (συμβουλές αποφυγής λανθασμένης 

στάσης)
• Μαθήματα πρώτων βοηθειών για το σχολικό και αθλητικό περιβάλλον

ΣΤΟχΟι ΤΟυ ΠΡΟΓΡΑμμΑΤΟΣ ΕινΑι: 
•  Η εκπαίδευση της ελληνικής οικογένειας σε έναν ποιοτικό τρόπο ζωής  

μέσω της άσκησης και της διατροφής
•  Η πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και των νοσημάτων που 

σχετίζονται με την ανθυγιεινή διατροφή και τον καθιστικό τρόπο ζωής
• Η αύξηση των ωρών συμμετοχής στην καθημερινή άσκηση 
•  Η καταπολέμηση των βλαβερών συνηθειών για την υγεία και τον εθισμό σε 

εξαρτησιογόνες ουσίες
•  Η διαχείριση του στρες και η αναβάθμιση της ποιότητας της καθημερινής ζωής
Τα παιδιά μαθαίνουν την αξία της υγιεινής διατροφής και της άσκησης με βιωματική μάθηση 
μέσω της συμμετοχής τους σε ολοκληρωμένα διαδραστικά προγράμματα.

Οι ΔΡΑΣΤηΡιΟΤηΤΕΣ ΠΕΡιλΑμβΑνΟυν:
•  Προγράμματα άσκησης και διατροφής αγωγής για την πρόληψη 

χρόνιων νοσημάτων (υπέρταση, χοληστερίνη, οστεοπόρωση)
• Προγράμματα για την Γυναίκα 
• Διατροφική αξιολόγηση
• Ημερίδες ενημέρωσης (μυοσκελετικές κακώσεις)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΠΑθΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν χρόνια 
νοσήματα όπως: υπέρταση, χοληστερίνη, οστεοπόρωση. Εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης 
θα γίνονται για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Διατροφικές συστάσεις και σεμινάρια για κάθε 
πάθηση θα πραγματοποιηθούν από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.

Οι ΔΡΑΣΤηΡιΟΤηΤΕΣ ΠΕΡιλΑμβΑνΟυν:
•  Εκπαίδευση γονέων σε θέματα που αφορούν την διατροφή και  

τη σωματική ανάπτυξη
•  Συμβουλευτική γονέων για την ψυχολογική ανάπτυξη,  

την προεφηβεία και τις σωματικές αλλαγές
• Ενημέρωση για τις μαθησιακές δυσκολίες

•  Συμβουλευτική γονέων για τις Διατροφικές Διαταραχές (ανορεξία)  
και τις εξαρτησιογόνες ουσίες (αλκοόλ-κάπνισμα, ναρκωτικά) 

χώΡΟΣ υλΟΠΟιηΣηΣ: Όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν στις εγκαταστάσεις  
του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου (ΠΓΣ) στην περιοχή της Κυψέλης. 

Έναρξη των προγραμμάτων 1η Νοεμβρίου 2012 
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