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 €.

Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Εργασίας
στην Περιφέρεια Αττικής

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.
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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 συνοχής 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 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 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ο οποίος προχώρησε στην πρόσληψη 720
ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα πεντάμηνης διάρκειας και στις 8
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο
πρόγραμμα ενημέρωσης πόρτα-πόρτα για την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση που έγινε ποτέ
στην Ελλάδα, με στόχο να δρομολογηθούν οριστικές λύσεις στο πρόβλημα των απορριμμάτων.

Πώς συμμετέχουμε στην Ανακύκλωση

• Διαχωρίζουμε στην κατοικία μας

τις συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό,
γυαλί, μέταλλο, ύφασμα και ξύλο
καθώς και το έντυπο χαρτί (εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία) και τα τοποθετούμε
καθαρά (από αποφάγια, υγρά ή άλλα
υλικά) και χύμα στους μπλε κάδους.

Τι ΔΕΝ ρίχνουμε
στον μπλε κάδο
ανακύκλωσης

• Σπασμένα γυαλιά
• Κουτιά από πίτσα,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

συσκευασίες έτοιμου φαγητού (εφόσον
έχουν λάδια και λίπη)
Σακούλες βιοδιασπώμενες ή φωτοδιασπώμενες
Κομματάκια χαρτί (Το σύστημα των μπλε κάδων δεν μπορεί
να διαχειριστεί κομμάτια χαρτιού, που είναι μικρότερα από μια
σελίδα μεγέθους Α4)
Βρεγμένο ή λερωμένο χαρτί (Στους μπλε κάδους καλό είναι να
μη ρίχνουμε χαρτί κουζίνας και χαρτί υγείας, ακόμα κι αν είναι
καθαρά)
Υλικά από πηλό
Αφρολέξ και φελιζόλ
Σ
 υσκευασίες τοξικών υλικών (Πλαστικές ή μεταλλικές συσκευασίες, που περιείχαν ορυκτέλαια, αντιψυκτικά, εντομοκτόνα κ.ά.)
Δισκάκια CD, DVD και βιντεοκασέτες
Καλαμάκια και πλαστικά μαχαιροπίρουνα
Πλαστικά έπιπλα
Συρμάτινες κρεμάστρες
Τηλεκάρτες
Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια (Πρέπει να τα αφαιρούμε και
να τα πετάμε ξεχωριστά στον μπλε κάδο)
Κουτιά χυμών (εκτός αν φέρει την ειδική σήμανση καταλληλότητας για ανακύκλωση)

Πως συμμετέχουμε στην κομποστοποίηση
• Οι κάτοικοι των περιοχών που θα τοποθετηθεί ο καφέ κάδος οργανικών, διαχωρίζουν
τα οργανικά του σπιτιού τους, τα τοποθετούν στις κομποστοποιήσιμες σακούλες, που θα
πάρουν ή σε ένα μικρό δοχείο και τα τοποθετούν στον καφέ κάδο οργανικών που έχει
τοποθετηθεί κοντά στο σπίτι τους.

• Στον οικιακό κομποστοποιητή βάζουμε τα οργανικά της
κουζίνας μας (υπολείμματα τροφών,
χαρτί κουζίνας, φυτά και γενικά
ότι δεν μυρίζει) και του κήπου
(κλαδέματα, παλιά φυτά, γκαζόν κ.λ.π.)
και μετατρέπονται σε πολύ καλής
ποιότητας κομπόστ, που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στον κήπο ή στις
γλάστρες μας.

Γιατί κάνουμε Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση
• Γιατί εξοικονομούνται πρώτες ύλες, νερό και ενέργεια
• Γιατί μειώνεται η ρύπανση του αέρα, των νερών και του εδάφους
• Γιατί μπορούμε να μειώσουμε τα απορρίμματα προς ακριβή επεξεργασία ή ταφή σε
ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων)
• Γιατί αυξάνεται ο χρόνος ζωής των ΧΥΤΥ και μειώνουμε το πρόβλημα της
δημιουργίας νέων ΧΥΤΥ
• Γιατί παράγεται χρήσιμο εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ) για το έδαφος, τις καλλιέργειες
ή τον κήπο μας
• Γιατί μειώνεται το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων για το δήμο μας με άμεσο
οικονομικό όφελος για τους δήμους και τους δημότες
• Γιατί βοηθάμε την χώρα μας να επιτύχει τις νομικές της υποχρεώσεις και να
αποφευχθούν μελλοντικά πρόστιμα
• ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

Η Αττική λέει
στην Ανακύκλωση
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