
 
 

 

 
ΕΚΘΕΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΡΑΞΗ 

“ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ” ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ,  
ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ ΦΟΡΕΑ ΣΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ Γ..Ε.Ε 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ το Μνθμόνια ςυνεργαςίασ που υπεγράφθςαν μεταξφ τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ και του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ Γ..Ε.Ε. ςτθν Ακινα με ςκοπό 
τθν ςυνεργαςία και τθν αμοιβαία υποςτιριξθ των μερϊν για τθν υλοποίθςθ του 
Προγράμματοσ Κοινωφελοφσ Χαρακτιρα με τίτλο «Δθμιουργία Θζςεων 
Απαςχόλθςθσ ςε Σοπικό Επίπεδο μζςω Προγραμμάτων Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ςτθν 
Περιφζρεια Αττικισ» ανακοινϊνεται θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
πράξθσ. 
 
Σα Μνθμόνια ςυνεργαςίασ υπεγράφθςαν ςτισ 20/03/2012  για οκτϊ (8) 
περιφερειακζσ ενότθτεσ (Κεντρικόσ Σομζασ Αττικισ, Δυτικι Αττικι, Βόρειοσ Σομζασ, 
Νότιοσ Σομζασ ,Ανατολικι Αττικι, Πειραιάσ και Νιςων) 
 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

το ςφνολο των Περιφερειακϊν Ενοτιτων οι δράςεισ που πραγματοποιικθκαν 
περιγράφονται ωσ εξισ  
Δράςθ 1 :Διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου, βιοδιαςπϊμενων ςακουλϊν  και 
πόρτα- πόρτα ενθμζρωςθ νοικοκυριϊν  
Δράςθ 2:  Διανομι κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και γαιοςκολικων  
Δράςθ 3 : Σοποκζτθςθ κάδων οργανικϊν  
Δράςθ 4: Επιμορφωτικζσ ςυςκζψεισ ςτουσ ΟΣΑ και υλοποίθςθ εκδθλϊςεων 
ενθμζρωςθσ   
 
Η ζναρξθ των εργαςιϊν πραγματοποιικθκε για τον Κεντρικό Σομζα Ακθνϊν ςτισ 
12/11/2012 και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 14/05/2013  
Για τισ Περιφερειακζσ ενότθτεσ Βορείου Σομζα, τθν Δυτικι και Ανατολικι Αττικι, 
τον Δυτικό Σομζα Ακθνϊν  θ ζναρξθ ζγινε ςτισ 19/11/2012 με θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ ςτισ 15/04/2013 
Για τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ Νοτίου Σομζα, Πειραιά και Νιςων  ςτισ 26/11/2012 
και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 22/04/2013 
 
 
 
 
 



 
 

 

Η κατανομι των κζςεων  που εγκρίκθκαν  ανά Περιφερειακι Ενότθτα, τα άτομα 
που τελικϊσ προςελιφκθςαν για το ςφνολο των δράςεων κακϊσ και το ςφνολο των 
θμερϊν εργαςίασ, αναγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα : 
 

Περιφερειακι 
Ενότθτα 

Εγκεκριμζνεσ 
Θζςεισ 

Αρικμόσ ατόμων 
που εργάςτθκαν 

φνολο 
θμερϊν 

εργαςίασ 

Ανατολικι Αττικι  30 30 3.570 

Βόρειοσ Σομζασ 80 75 8.816 

Δυτικι Αττικι 45 44 5.153 

Δυτικόσ Σομζασ 80 70 8.553 

Κεντρικό Σομζασ 250 245 29.405 

Νότιοσ Σομζασ 120 114 14.113 

Νιςων 15 11 1.286 

Πειραιάσ 100 91 10.956 

 
Σο ςφνολο των ατόμων που  τελικόσ προςελιφκθςαν και εργάςτθκαν είναι  
(εξακόςια- ογδόντα) 680. Οι κζςεισ που ζμειναν κενζσ οφείλονται κυρίωσ ςτο 
γεγονόσ ότι πολλοί επιτυχόντεσ, είτε βρικαν εργαςία, ςτο διάςτθμα που 
μεςολάβθςε από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ζωσ  τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ, είτε υπζγραψαν τθν ςφμβαςθ αλλά μζςα ςε πολφ ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα αποχϊρθςαν από το πρόγραμμα. 
 
Η χωροκζτθςθ του ζργου ζγινε βάςει του πλθκυςμοφ των Διμων  ανά  Π.Ε. και 
λαμβάνοντασ υπόψθ τον τόπο διαμονισ των ωφελουμζνων. Σο ςφνολο των 
ωφελουμζνων κατά τθν πρϊτθ εβδομάδα εκκίνθςθσ του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςε εκπαιδευτικό ςεμινάριο ςε κζματα ςχετικά με το περιβάλλον και 
τθν ανακφκλωςθ και παρζλαβε διδακτικό υλικό (CD με ζρευνεσ, κείμενα, αναφορζσ 
και παρουςιάςεισ )  με το οποίο μποροφςε να εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του για το 
αντικείμενο και παράλλθλα να αναπτφξει τισ επικοινωνιακζσ του ικανότθτεσ.  
Πιο αναλυτικά το CD που μοιράςτθκε ςτο ςφνολο των ωφελουμζνων εμπεριείχε το 
εξισ εκπαιδευτικό και πλθροφοριακό υλικό : 

1. Πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα  
2. Οδθγό για τθν Πόρτα- Πόρτα Ενθμζρωςθ  
3. Ειδικό Ερωτθματολόγιο το οποίο κα χρθςιμοποιοφςαν κατά τθν διάρκεια τθσ 

πόρτα-πόρτα ενθμζρωςθσ με ςκοπό να εξαχκοφν χριςιμα ςτατιςτικά 
ςτοιχεία για περαιτζρω αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ (το οποίο και 
επιςυνάπτεται) 

4. Βαςικζσ πλθροφορίεσ για κζματα όπωσ α) τι είναι θ ανακφκλωςθ υλικϊν και 
θ κομποςτοποίθςθ οργανικϊν β) γιατί πρζπει να κάνουμε ανακφκλωςθ και 
κομποςτοποίθςθ γ) πωσ μποροφν οι δθμότεσ να ςυμμετζχουν 



 
 

 

αποτελεςματικά ςιμερα ςτθν ανακφκλωςθ πολλϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
και άλλα. 

5. Άρκρα, κείμενα, φωτογραφίεσ, ςχετικι νομοκεςία, τεχνικζσ αναφορζσ, 
ευρωπαϊκά reports  και άλλο εκπαιδευτικό υλικό που κα είναι υποςτθρικτικό 
για να κατανοιςουν οι ωφελοφμενοι και να εμβακφνουν ςτα κζματα που 
ςχετίηονται με το βαςικό αντικείμενο ενθμζρωςθσ. 

Σα εκπαιδευτικά ςεμινάρια διεξιχκθςαν από ςυνεργάτεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ 
και ςε χϊρουσ του φορζα, με ςκοπό τόςο τθν προετοιμαςία των ωφελουμζνων για 
τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ  όςο και τθν προςπάκεια υποκίνθςθσ του 
ενδιαφζροντοσ τουσ για περιβαλλοντικά κζματα τα οποία ενδεχομζνωσ να τουσ 
βοθκοφςαν ςτθν αναηιτθςθ ενόσ καινοφργιου επαγγελματικοφ 
επαναπροςανατολιςμοφ.  Σο ςφνολο των ωφελουμζνων χωρίςτθκε ,ανάλογα με τθν 
Περιφερειακι Ενότθτα ςτθν οποία είχε προςλθφκεί, ςε πζντε ομάδεσ. Κάκε ομάδα 
παρακολοφκθςε ζνα τριιμερο ςεμινάριο, 21 ςυνολικά ωρϊν.  
 
τθν ςυνζχεια μοιράςτθκαν ςτουσ ωφελοφμενουσ μπλοφηεσ και γραφικι φλθ με τα 
διακριτικά τθσ Περιφζρειασ Αττικισ  ϊςτε να είναι εμφανζσ ότι εργάηονται ςε 
δράςεισ που οργανϊνει ο φορζασ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να οι πολίτεσ να τουσ 
εμπιςτεφονται πιο γριγορα και ευκολότερα.  
 
Κατόπιν των ανωτζρω θ ςυντονιςτικι ομάδα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ ζκανε 
πρόςωπο με πρόςωπο ςυηιτθςθ με κάκε ζναν από τουσ ωφελουμζνουσ, θ οποία 
είχε διττό ςκοπό, αφενόσ να κατανοιςουμε καλφτερα τισ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ 
του κάκε εργαηόμενου και αφετζρου να ανιχνεφςουμε το κατά πόςο ωφελικθκε 
από τθν εκπαίδευςθ και είναι ζτοιμοσ να ανταπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των 
δράςεων. 
 
Η Π.Α. επίςθσ ανζπτυξε και εκτφπωςε περιςςότερα από 800.000 ενθμερωτικά 
φυλλάδια για τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ (το οποίο επιςυνάπτεται), 
τα οποία διαμοιράςτθκαν ςε νοικοκυριά και μαγαηιά όλων των Διμων τθσ Αττικισ. 
 
Η εξζλιξθ τθσ υλοποίθςθσ των ενεργειϊν που ολοκλιρωςαν οι ωφελοφμενοι κατά 
τθν διάρκεια του πενταμινου πιςτοποιικθκαν από τθν Περιφζρεια Αττικισ και το 
ΙΝΕ ΓΕΕ με βεβαιϊςεισ εξζλιξθσ φυςικοφ αντικειμζνου ανά Περιφερειακι Ενότθτα. 
Οι βεβαιϊςεισ δόκθκαν ςτον δικαιοφχο φορζα με ςκοπό τθν εκταμίευςθ των 
δόςεων,  τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του 10% του φυςικοφ αντικειμζνου, τθν 
θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του 40% του φυςικοφ αντικειμζνου και τθν θμερομθνία 
ολοκλιρωςθσ του 100% του φυςικοφ αντικειμζνου.  
 
 
 
 



 
 

 

Σο 100% τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου βεβαιϊκθκε ωσ εξισ για κάκε 
μια Περιφερειακι Ενότθτα.  

100% Τλοποίθςθσ 
Φυςικοφ 
Αντικειμζνου- 
Περιφερειακισ 
Ενότθτα  

Χρονικι Περίοδοσ 
Βεβαίωςθσ  

Άτομα που 
προςλιφκθκαν 

φνολο Ημερϊν 
Εργαςίασ 

Ανατολικι Αττικι  19/11/12-15/04/13 30 3.570 

Βόρειοσ Σομζασ 19/11/12-15/04/13 75 8.816 

Δυτικι Αττικι  19/11/2012- 
15/04/2013 

44 5.153 

Δυτικόσ Σομζασ 19/11/2012-
15/04/2013 

70 8.553 

Κεντρικόσ Σομζασ 12/11/2012- 
14/05/2013 

245 29.405 

Νότιοσ Σομζασ 26/11/2012-
22/04/2013 

114 14.113 

Νιςων 26/11/2012-
22/04/2013 

11 1.286 

Πειραιά  26/11/2012- 
22/04.2013 

91 10.956 

 
 
Κατόπιν ενθμζρωςθσ και πλθροφοριϊν που ςυλλζχκθκαν από τουσ υπευκφνουσ των 
ωφελουμζνων για τισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ, και με βάςθ τισ 
μθνιαίεσ/διμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου που ςυντάχκθκαν από τουσ υπευκφνουσ 
του Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, οι ωφελοφμενοι κατά τθν διάρκεια των 
πζντε μθνϊν υλοποίθςαν, ανά τομζα, τισ εξισ εργαςίεσ: 
 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ  
 
Οι ωφελοφμενοι εργάςτθκαν ςε ομάδεσ ςτουσ Διμουσ Αχαρνϊν, Διονφςου, 
Κρωπίασ, Μαρακϊνα, Μαρκόπουλου, Παιανίασ, Παλλινθσ, πάτων-Αρτζμιδοσ, 
Ωρωποφ, Λαυρεωτικισ, αρωνικοφ τθσ Π.Ε. και ςτθν Αντιπεριφζρεια Ανατολικισ 
Αττικισ. 
ε κάκε Διμο το ζργο ςυντόνιηε υπεφκυνοσ εποπτείασ- ςυντονιςτισ, ο οποίοσ είχε 
οριςτεί κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. 
 
 
 
 



 
 

 

υνεχίςτθκε θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων και ςυηθτιςεων με τουσ αρμόδιουσ 
των διμων (αιρετϊν ι υπθρεςιακϊν παραγόντων) προκειμζνου να μεταφζρεται θ 
εμπειρία των ωφελουμζνων, να ςυηθτοφνται οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε διμου (π.χ. 
Καλλικρατικοί διμοι με διαφορετικά ςυςτιματα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
απορριμμάτων, ςυνζργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιοφνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. εφοδίαςε τουσ Διμουσ με τα ενθμερωτικά φυλλάδια και οι ωφελοφμενοι 
ςυνζχιςαν να πραγματοποιοφν ενθμερϊςεισ ςε νοικοκυριά, μαγαηιά και γραφεία. 
Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτο ςφνολο των πζντε (5) μθνϊν   ενθμερϊκθκαν περίπου 1.200 
νοικοκυριά, και 500 μαγαηιά και επιχειριςεισ. 
Επίςθσ ςυμπλθρϊκθκαν 1000 ερωτθματολόγια ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ με ςκοπό να αναλυκοφν και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά 
με τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν τθσ Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ. 
Οι ωφελοφμενοι προχϊρθςαν ςε ζρευνα και καταγραφι των νοικοκυριϊν που 
επικυμοφν να λάβουν κάδο κομποςτοποίθςθσ, και ςυνζλλεξαν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ϊςτε κάκε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλλθλο κάδο 
κομποςτοποίθςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του. τθν Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ 
καταγράφθκαν 258 νοικοκυριά που επικυμοφν να λάβουν κάδο οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ.  
Οι ωφελοφμενοι ολοκλιρωςαν τθν καταγραφι και δθμιοφργθςαν λίςτεσ κατά διμο, 
ϊςτε να κλθκοφν να παραλάβουν τουσ κάδουσ ευκφσ ωσ ολοκλθρωκεί ο 
διαγωνιςμόσ (ο οποίοσ λόγω οικονομικοφ φψουσ είναι διεκνισ και γιϋαυτό δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ από τθν Περιφζρεια Αττικισ). 
 
Σζλοσ οι ωφελοφμενοι ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων 
πραγματοποίθςαν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ. 
Προτεραιότθτα δόκθκε ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ 
παρουςιάςεισ ζγιναν ςε δθμοτικά ςυμβοφλια, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λ.π. 
 

 
ΒΟΡΕΙΟ ΣΟΜΕΑ 

 
Οι ωφελοφμενοι εργάςτθκαν ςε ομάδεσ ςτουσ Διμουσ Νζασ Ιωνίασ, Ηρακλείου, 
Κθφιςιάσ, Βριλθςςίων, Αμαρουςίου, Αγίασ Παραςκευισ, Φιλοκζθσ-Ψυχικοφ, 
Παπάγου-Χολαργοφ, Λυκόβρυςθσ-Πεφκθσ τθσ Π.Ε. και ςτθν Αντιπεριφζρεια Βόρειου 
Σομζα.  
ε κάκε Διμο το ζργο ςυντόνιηε υπεφκυνοσ εποπτείασ- ςυντονιςτισ, ο οποίοσ είχε 
οριςτεί κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ.  
υνεχίςτθκε θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων και ςυηθτιςεων με τουσ αρμόδιουσ 
των διμων (αιρετϊν ι υπθρεςιακϊν παραγόντων) προκειμζνου να μεταφζρεται θ 
εμπειρία των ωφελουμζνων, να ςυηθτοφνται οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε διμου (π.χ. 



 
 

 

Καλλικρατικοί διμοι με διαφορετικά ςυςτιματα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
απορριμμάτων, ςυνζργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιοφνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. είχε ιδθ εφοδιάςει τουσ Διμουσ με τα ενθμερωτικά φυλλάδια και οι 
ωφελοφμενοι ςυνζχιςαν να πραγματοποιοφν ενθμερϊςεισ ςε νοικοκυριά, μαγαηιά 
και γραφεία.  
Πιο ςυγκεκριμζνα ενθμερϊκθκαν περίπου 6.000 νοικοκυριά, και 2.500 μαγαηιά και 
επιχειριςεισ.  
Επίςθσ ςυμπλθρϊκθκαν 8.246 ερωτθματολόγια ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ με ςκοπό να αναλυκοφν και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά 
με τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν τθσ Π.Ε. Βορείου Σομζα. 
Οι ωφελοφμενοι προχϊρθςαν ςε ζρευνα και καταγραφι των νοικοκυριϊν που 
επικυμοφν να λάβουν κάδο κομποςτοποίθςθσ, και ςυνζλλεξαν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ϊςτε κάκε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλλθλο κάδο 
κομποςτοποίθςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του. τθν Π.Ε. Βορείου Σομζα 
καταγράφθκαν 358 νοικοκυριά που επικυμοφν να λάβουν κάδο οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ.  
Οι ωφελοφμενοι ολοκλιρωςαν τθν καταγραφι και δθμιοφργθςαν λίςτεσ κατά διμο, 
ϊςτε να κλθκοφν να παραλάβουν τουσ κάδουσ ευκφσ ωσ ολοκλθρωκεί ο 
διαγωνιςμόσ (ο οποίοσ λόγω οικονομικοφ φψουσ είναι διεκνισ και γιϋαυτό δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ από τθν Περιφζρεια Αττικισ). 
Οι ωφελοφμενοι ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων 
πραγματοποίθςαν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ. 
 
Προτεραιότθτα δόκθκε ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ 
παρουςιάςεισ ζγιναν ςε δθμοτικά ςυμβοφλια, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λ.π. 
 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
 
Οι ωφελούμενοι εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ ςτουσ Δόμουσ Αςπρόπυργου, Ελευςύνασ, 
Μϊνδρασ-Ειδυλλύασ, Μεγϊρων, Υυλόσ τησ Π.Ε. και ςτην Αντιπεριφϋρεια Δυτικόσ 
Αττικόσ.  
ε κϊθε Δόμο το ϋργο ςυντόνιζε υπεύθυνοσ εποπτεύασ- ςυντονιςτόσ, ο οπούοσ 
εύχε οριςτεύ κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ.  
το ςύνολο του πενταμόνου ϋγιναν ςυνεχιζόμενεσ ςυναντόςεισ-ςυζητόςεισ με 
τουσ αρμόδιουσ των δόμων (αιρετών ό υπηρεςιακών παραγόντων) προκειμϋνου 
να μεταφϋρεται η εμπειρύα των ωφελουμϋνων, να ςυζητούνται οι ιδιαιτερότητεσ 
κϊθε δόμου (π.χ. Καλλικρατικού δόμοι με διαφορετικϊ ςυςτόματα ςυλλογόσ 
ανακυκλώςιμων απορριμμϊτων, ςυνϋργεια με ϊλλα προγρϊμματα που 
υλοποιούνται, κ.ο.κ.) 
 
 



 
 

 

Η Π.Α.  εφοδύαςε τουσ Δόμουσ με τα ενημερωτικϊ φυλλϊδια και οι ωφελούμενοι 
ςυνϋχιςαν να πραγματοποιούν ενημερώςεισ ςε νοικοκυριϊ, μαγαζιϊ και 
γραφεύα.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα ενημερώθηκαν περύπου 3.000 νοικοκυριϊ, και 1.000 μαγαζιϊ 
και επιχειρόςεισ.  
Επύςησ ςυμπληρώθηκαν 2.700 ερωτηματολόγια ςχετικϊ με την ανακύκλωςη 
και την κομποςτοπούηςη με ςκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν 
ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη των δημοτών 
τησ Π.Ε. Δυτικόσ Αττικόσ. 
Οι ωφελούμενοι προχώρηςαν ςε ϋρευνα και καταγραφό των νοικοκυριών που 
επιθυμούν να λϊβουν κϊδο κομποςτοπούηςησ, και ςυνϋλλεξαν τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ ώςτε κϊθε νοικοκυριό να λϊβει τον κατϊλληλο κϊδο 
κομποςτοπούηςησ ανϊλογα με το μϋγεθοσ του. την Π.Ε. Δυτικόσ Αττικόσ 
καταγρϊφηκαν 436 νοικοκυριά που επιθυμούν να λϊβουν κϊδο οικιακόσ 
κομποςτοπούηςησ.  
Οι ωφελούμενοι ολοκλόρωςαν την καταγραφό και δημιούργηςαν λύςτεσ κατϊ 
δόμο, ώςτε να κληθούν να παραλϊβουν τουσ κϊδουσ ευθύσ ωσ ολοκληρωθεύ ο 
διαγωνιςμόσ (ο οπούοσ λόγω οικονομικού ύψουσ εύναι διεθνόσ και γι΄αυτό δεν 
ϋχει ολοκληρωθεύ κατϊ τη λόξη του προγρϊμματοσ). 
 
Σϋλοσ οι ωφελούμενοι ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των δόμων 
πραγματοπούηςαν ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ για την ανακύκλωςη και την 
κομποςτοπούηςη. 
Προτεραιότητα δόθηκε ςτα ςχολεύα τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ενώ 
παρουςιϊςεισ ϋγιναν ςε δημοτικϊ ςυμβούλια, πολιτιςτικούσ ςυλλόγουσ, κ.λ.π. 
 
 
 
 

ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 
 
Οι ωφελοφμενοι εργάςτθκαν ςε ομάδεσ ςτουσ Διμουσ Αγίων Αναργφρων-
Καματεροφ, Αγίασ Βαρβάρασ, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιςτερίου,  Χαϊδαρίου τθσ Π.Ε. και 
ςτθν Αντιπεριφζρεια Βόρειου Σομζα.  
ε κάκε Διμο το ζργο ςυντόνιηε υπεφκυνοσ εποπτείασ- ςυντονιςτισ, ο οποίοσ είχε 
οριςτεί κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ.  
Οι ςυναντιςεισ-ςυηθτιςεισ με τουσ αρμόδιουσ των διμων (αιρετϊν ι υπθρεςιακϊν 
παραγόντων) ιταν διαρκισ προκειμζνου να μεταφζρεται θ εμπειρία των 
ωφελουμζνων  και να ςυηθτοφνται οι ιδιαιτερότθτεσ κάκε διμου (π.χ. καλλικρατικοί 
διμοι με διαφορετικά ςυςτιματα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων, 
ςυνζργεια με άλλα προγράμματα που υλοποιοφνται, διανομι ανάλογων φυλλαδίων 
από τουσ διμουσ ςο πρόςφατο παρελκόν, κ.ο.κ.) 



 
 

 

Η Π.Α. εφοδίαςε τουσ Διμουσ  με ενθμερωτικά φυλλάδια και οι ωφελοφμενοι 
ςυνζχιςαν να πραγματοποιοφν ενθμερϊςεισ ςε νοικοκυριά, μαγαηιά και γραφεία.  
Πιο ςυγκεκριμζνα ενθμερϊκθκαν περίπου 9.000 νοικοκυριά, και 1.000 μαγαηιά και 
επιχειριςεισ.  
Επίςθσ ςυμπλθρϊκθκαν 8.500 ερωτθματολόγια ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ με ςκοπό να αναλυκοφν και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά 
με τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν τθσ Π.Ε. Δυτικοφ Σομζα. 
Οι ωφελοφμενοι προχϊρθςαν ςε ζρευνα και καταγραφι των νοικοκυριϊν που 
επικυμοφν να λάβουν κάδο κομποςτοποίθςθσ, και ςυνζλλεξαν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ϊςτε κάκε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλλθλο κάδο 
κομποςτοποίθςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του. τθν Π.Ε. Δυτικοφ Σομζα 
καταγράφθκαν 850 νοικοκυριά που επικυμοφν να λάβουν κάδο οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ.  
Οι ωφελοφμενοι ολοκλιρωςαν τθν καταγραφι και δθμιοφργθςαν λίςτεσ κατά διμο, 
ϊςτε να κλθκοφν να παραλάβουν τουσ κάδουσ ευκφσ ωσ ολοκλθρωκεί ο 
διαγωνιςμόσ (ο οποίοσ λόγω οικονομικοφ φψουσ είναι διεκνισ και γιϋαυτό δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί κατά τθ λιξθ του προγράμματοσ). 
Σζλοσ οι ωφελοφμενοι ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων 
πραγματοποίθςαν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ. 
Προτεραιότθτα δόκθκε ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ 
παρουςιάςεισ ζγιναν ςε δθμοτικά ςυμβοφλια, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λπ. 

 
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 

 
Οι ωφελούμενοι εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ ςτουσ Δόμουσ Αθηναύων, Ζωγρϊφου, 
Καιςαριανόσ,  Ηλιούπολησ, Δϊφνησ-Τμηττού, Υιλαδϋλφειασ-Φαλκηδόνασ, 
Γαλατςύου, Βύρωνα τησ Π.Ε. και ςτην Περιφερειακό Ενότητα Κεντρικού Σομϋα.  
ε κϊθε Δόμο το ϋργο ςυντόνιζε υπεύθυνοσ εποπτεύασ- ςυντονιςτόσ, ο οπούοσ 
εύχε οριςτεύ κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ.  
Kαθ’όλη την διϊρκεια του προγρϊμματοσ διεξόχθηςαν ςυναντόςεισ και 
ςυζητόςεισ με τουσ αρμόδιουσ των δόμων (αιρετών ό υπηρεςιακών 
παραγόντων) προκειμϋνου να μεταφϋρεται η εμπειρύα των ωφελουμϋνων και να 
ςυζητούνται οι ιδιαιτερότητεσ κϊθε δόμου (π.χ. καλλικρατικού δόμοι με 
διαφορετικϊ ςυςτόματα ςυλλογόσ ανακυκλώςιμων απορριμμϊτων, ςυνϋργεια 
με ϊλλα προγρϊμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. προμόθευςε τουσ Δόμουσ του Κεντρικού Σομϋα με τα ενημερωτικϊ 
φυλλϊδια και οι ωφελούμενοι ςυνϋχιςαν να πραγματοποιούν ενημερώςεισ ςε 
νοικοκυριϊ, μαγαζιϊ και γραφεύα.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα ενημερώθηκαν περύπου 17.000 νοικοκυριϊ, και 1.500 
μαγαζιϊ και επιχειρόςεισ.  
 
 



 
 

 

Επύςησ ςυμπληρώθηκαν 16.400 ερωτηματολόγια ςχετικϊ με την ανακύκλωςη 
και την κομποςτοπούηςη με ςκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν 
ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη των δημοτών 
τησ Π.Ε. Κεντρικού Σομϋα. 
Οι ωφελούμενοι προχώρηςαν ςε ϋρευνα και καταγραφό των νοικοκυριών που 
επιθυμούν να λϊβουν κϊδο κομποςτοπούηςησ, και ςυνϋλλεξαν τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ ώςτε κϊθε νοικοκυριό να λϊβει τον κατϊλληλο κϊδο 
κομποςτοπούηςησ ανϊλογα με το μϋγεθοσ του. την Π.Ε. Κεντρικού Σομϋα 
καταγρϊφηκαν 625 νοικοκυριά που επιθυμούν να λϊβουν κϊδο οικιακόσ 
κομποςτοπούηςησ.  
Οι ωφελούμενοι ολοκλόρωςαν την καταγραφό και δημιούργηςαν λύςτεσ κατϊ 
δόμο, ώςτε να κληθούν να παραλϊβουν τουσ κϊδουσ ευθύσ ωσ ολοκληρωθεύ ο 
διαγωνιςμόσ (ο οπούοσ λόγω οικονομικού ύψουσ εύναι διεθνόσ και γι΄αυτό δεν 
ϋχει ολοκληρωθεύ κατϊ τη λόξη του προγρϊμματοσ) 
 

 
ΝΟΣΙΟ ΣΟΜΕΑ 

 
Οι ωφελοφμενοι εργάςτθκαν ςε ομάδεσ ςτουσ Διμουσ Αγίου Δθμθτρίου, Αλίμου, 
Γλυφάδασ, Ελλθνικοφ-Αργυροφπολθσ, Καλλικζασ, Μοςχάτου-Σαφρου, Νζασ 
μφρνθσ, Παλαιοφ Φαλιρου τθσ Π.Ε. και ςτθν Αντιπεριφζρεια Νότιου Σομζα.  
ε κάκε Διμο το ζργο ςυντόνιηε υπεφκυνοσ εποπτείασ-ςυντονιςτισ, ο οποίοσ είχε 
οριςτεί κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ.  
Kακόλθ τθν διάρκεια του πενταμινου ζγιναν ςυναντιςεισ-ςυηθτιςεισ με τουσ 
αρμόδιουσ των διμων (αιρετϊν ι/και υπθρεςιακϊν παραγόντων) προκειμζνου να 
μεταφζρεται θ εμπειρία των ωφελουμζνων και να ςυηθτοφνται οι ιδιαιτερότθτεσ 
κάκε διμου (π.χ. καλλικρατικοί διμοι με διαφορετικά ςυςτιματα ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων, ςυνζργεια με άλλα προγράμματα που 
υλοποιοφνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. προμικευςε τουσ Διμουσ με τα ενθμερωτικά φυλλάδια και οι ωφελοφμενοι 
ςυνζχιςαν να πραγματοποιοφν ενθμερϊςεισ ςε νοικοκυριά, μαγαηιά και γραφεία.  
Πιο ςυγκεκριμζνα ενθμερϊκθκαν περίπου 6.500 νοικοκυριά, και 1.000 μαγαηιά και 
επιχειριςεισ.  
Επίςθσ ςυμπλθρϊκθκαν 6.125 ερωτθματολόγια ςχετικά με τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ με ςκοπό να αναλυκοφν και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά 
με τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν τθσ Π.Ε. Νότιου Σομζα. 
Οι ωφελοφμενοι προχϊρθςαν ςε ζρευνα και καταγραφι των νοικοκυριϊν που 
επικυμοφν να λάβουν κάδο κομποςτοποίθςθσ, και ςυνζλεξαν τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ϊςτε κάκε νοικοκυριό να λάβει τον κατάλλθλο κάδο 
κομποςτοποίθςθσ ανάλογα με το μζγεκοσ του. τθν Π.Ε. Νότιου Σομζα 
καταγράφθκαν 235 νοικοκυριά που επικυμοφν να λάβουν κάδο οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ.  



 
 

 

Οι ωφελοφμενοι ολοκλιρωςαν τθν καταγραφι και δθμιοφργθςαν λίςτεσ κατά διμο, 
ϊςτε να κλθκοφν να παραλάβουν τουσ κάδουσ ευκφσ ωσ ολοκλθρωκεί ο 
διαγωνιςμόσ  
Σζλοσ οι ωφελοφμενοι, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των διμων 
πραγματοποίθςαν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ για τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ. 
Προτεραιότθτα δόκθκε ςτα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ενϊ 
παρουςιάςεισ ζγιναν ςε δθμοτικά ςυμβοφλια, πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ, κ.λ.π. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ 
 
Οι ωφελούμενοι εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ ςτουσ Δόμουσ αλαμύνασ και Πόρου τησ 
Π.Ε. 
ε κϊθε Δόμο το ϋργο ςυντόνιζε υπεύθυνοσ εποπτεύασ- ςυντονιςτόσ, ο οπούοσ 
εύχε οριςτεύ κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ.  
Καθ’όλη την διϊρκεια του προγρϊμματοσ διεξϊγονταν ςυναντόςεισ-ςυζητόςεισ 
με τουσ αρμόδιουσ των δόμων (αιρετών ό υπηρεςιακών παραγόντων) 
προκειμϋνου να μεταφϋρεται η εμπειρύα των ωφελουμϋνων και  να ςυζητούνται 
οι ιδιαιτερότητεσ κϊθε δόμου (π.χ. καλλικρατικού δόμοι με διαφορετικϊ 
ςυςτόματα ςυλλογόσ ανακυκλώςιμων απορριμμϊτων, ςυνϋργεια με ϊλλα 
προγρϊμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. προμόθευςε τουσ Δόμουσ με τα ενημερωτικϊ φυλλϊδια και οι 
ωφελούμενοι ςυνϋχιςαν να πραγματοποιούν ενημερώςεισ ςε νοικοκυριϊ, 
μαγαζιϊ και γραφεύα.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα ενημερώθηκαν περύπου 600 νοικοκυριϊ, και 300 μαγαζιϊ και 
επιχειρόςεισ.  
Επύςησ ςυμπληρώθηκαν 652 ερωτηματολόγια ςχετικϊ με την ανακύκλωςη και 
την κομποςτοπούηςη με ςκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν ςυμπερϊςματα 
ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη των δημοτών τησ Π.Ε. Νόςων. 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Οι ωφελούμενοι εργϊςτηκαν ςε ομϊδεσ ςτουσ Δόμουσ Πειραιϊ, Νύκαιασ-
Αγ.Ι.Ρϋντη, Κερατςινύου-Δραπετςώνασ, Κορυδαλλού, Περϊματοσ τησ Π.Ε., ςτο 
Βιοτεχνικό Επιμελητόριο Πειραιϊ  και ςτην Αντιπεριφϋρεια Πειραιϊ.  
ε κϊθε Δόμο το ϋργο ςυντόνιζε υπεύθυνοσ εποπτεύασ- ςυντονιςτόσ, ο οπούοσ 
εύχε οριςτεύ κατϊ την ϋναρξη του προγρϊμματοσ.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Kαθ’όλη την διϊρκεια του προγρϊμματοσ διεξόχθηςαν ςυναντόςεισ-ςυζητόςεισ 
με τουσ αρμόδιουσ των δόμων (αιρετών ό υπηρεςιακών παραγόντων) 
προκειμϋνου να μεταφϋρεται η εμπειρύα των ωφελουμϋνων και να ςυζητούνται 
οι ιδιαιτερότητεσ κϊθε δόμου (π.χ. Καλλικρατικού δόμοι με διαφορετικϊ 
ςυςτόματα ςυλλογόσ ανακυκλώςιμων απορριμμϊτων, ςυνϋργεια με ϊλλα 
προγρϊμματα που υλοποιούνται, κ.ο.κ.) 
Η Π.Α. προμόθευςε τουσ Δόμουσ με τα ενημερωτικϊ φυλλϊδια και οι 
ωφελούμενοι ςυνϋχιςαν να πραγματοποιούν ενημερώςεισ ςε νοικοκυριϊ, 
μαγαζιϊ και γραφεύα.  
Πιο ςυγκεκριμϋνα ενημερώθηκαν περύπου 5.000 νοικοκυριϊ, και 2.000 μαγαζιϊ 
και επιχειρόςεισ.  
Επύςησ ςυμπληρώθηκαν 6.800 ερωτηματολόγια ςχετικϊ με την ανακύκλωςη 
και την κομποςτοπούηςη με ςκοπό να αναλυθούν και να εξαχθούν 
ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη των δημοτών 
τησ Π.Ε. Πειραιϊ. 
Οι ωφελούμενοι προχώρηςαν ςε ϋρευνα και καταγραφό των νοικοκυριών που 
επιθυμούν να λϊβουν κϊδο κομποςτοπούηςησ, και ςυνϋλλεξαν τισ απαραύτητεσ 
πληροφορύεσ ώςτε κϊθε νοικοκυριό να λϊβει τον κατϊλληλο κϊδο 
κομποςτοπούηςησ ανϊλογα με το μϋγεθοσ του. την Π.Ε. Πειραιϊ καταγρϊφηκαν 
350 νοικοκυριά που επιθυμούν να λϊβουν κϊδο οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.  
Οι ωφελούμενοι ολοκλόρωςαν την καταγραφό και δημιούργηςαν λύςτεσ κατϊ 
δόμο, ώςτε να κληθούν να παραλϊβουν τουσ κϊδουσ ευθύσ ωσ ολοκληρωθεύ ο 
διαγωνιςμόσ (ο οπούοσ λόγω οικονομικού ύψουσ εύναι διεθνόσ και γι΄αυτό δεν 
ϋχει ολοκληρωθεύ κατϊ τη λόξη του προγρϊμματοσ). 
Οι ωφελούμενοι ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των δόμων 
πραγματοπούηςαν ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ για την ανακύκλωςη και την 
κομποςτοπούηςη. 
Προτεραιότητα δόθηκε ςτα ςχολεύα τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, ενώ 
παρουςιϊςεισ ϋγιναν ςε δημοτικϊ ςυμβούλια, πολιτιςτικούσ ςυλλόγουσ, κ.λ.π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
θμείωςθ  
Η Π.Α. με τθν απόφαςθ υπ.αρικμ. 123/2012 του Περιφερειακοφ υμβουλίου όριςε 
πολυμελισ Επιτροπζσ Παρακολοφκθςθσ ανά Περιφερειακι Ενότθτα, οι οποίεσ κατά 
τθν διάρκεια διεξαγωγισ του Προγράμματοσ πραγματοποίθςαν τυχαίουσ ελζγχουσ 
ςτισ δομζσ ςτισ οποίεσ εργάηονταν οι ωφελοφμενοι με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ εργαςίασ τουσ και τθν εξαςφάλιςθ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Σο ΙΝΕ τθσ ΓΕΕ και θ Περιφζρεια Αττικισ  υλοποίθςαν τισ ακόλουκεσ δράςεισ 
δθμοςιότθτασ ζτςι ϊςτε να ενθμερωκοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι 
ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα και οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο να είναι ενιμεροι 
ότι το Πρόγραμμα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Σαμείο  και υλοποιείται ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
 
 Ανάρτθςθ ςτισ 07/06/12 των περιλιψεων αλλά και ολόκλθρων των 

ανακοινϊςεων μαηί με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ των ωφελουμζνων με 
κωδικοφσ ΚΟΧ. 5.907/1/2012 για τθν Ανατολικι Αττικι, ΚΟΧ 5.901/1/2012 
για τον Βόρειο Σομζα, ΚΟΧ 5.908/1/2012 για τθν Δυτικι Αττικι, ΚΟΧ 
5.902/1/2012 για τον Δυτικό Σομζα, ΚΟΧ 5.903/1/2012 για τον Κεντρικό 
Σομζα, ΚΟΧ 5.906/1/2012 για τθν Περιφερειακι Ενότθτα Νιςων, ΚΟΧ 
5.904/01/2012 για τον Νότιο Σομζα και ΚΟΧ 5.905/1/2012 για τον Πειραιά,  
κακϊσ και των οδθγιϊν ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο 
Πρόγραμμα Κοινωφελοφσ Εργαςίασ (ΚΟΧ) ςτον ιςτότοπο του ΙΝΕ ΓΕΕ – 
www.inegsee.gr 

 Ανάρτθςθ ςτισ 07/06/12 ολόκλθρων των ανακοινϊςεων ςτα γραφεία του ΙΝΕ 
τθσ ΓΕΕ 

 Δθμοςίευςθ των περιλιψεων ανακοινϊςεων ςτισ 07/06/12 ςτο φφλλο  
2.689/07.06.2012 τθσ εφθμερίδασ METRO  

 Ανάρτθςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτισ 07/06/2012 ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ 

http://www.patt.gov.gr/main/index.php?option=com_content&view=article

&id=4776%3A-l-r&catid=304%3A2012-08-30-08-43-46&Itemid=329&lang=el 

 Ανάρτθςθ των προκθρφξεων και ςχετικϊν ανακοινϊςεων ςτουσ πίνακεσ 

ανακοινϊςεων των υποκαταςτθμάτων  όλων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων 

 Ηλεκτρονικι αποςτολι προκθρφξεων και ςχετικϊν ανακοινϊςεων από τα 

γραφεία των Αντιπεριφερειαρχϊν κάκε ενότθτασ ςτα Γραφεία Δθμάρχων. 

 

 



 
 

 

 Αποςτολι Δελτίου Σφπου με όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτθν λίςτα 

Σοπικοφ Σφπου που ςυνεργάηεται με το Γραφείου Σφπου τθσ Περιφζρειασ 

Αττικισ. 

 Ανάρτθςθ τθσ περίλθψθσ και τθσ αναλυτικισ πρόςκλθςθσ ςτισ Τπθρεςίεσ των 

Διμων όλων των Περιφερειακϊν Ενοτιτων 

 
Βεβαιϊνεται ότι από κοινοφ το Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΕΕ και θ Περιφζρεια 
Αττικισ, ζχουν καταγράψει τα παραδοτζα του Τποζργου και τθροφνται και από τα 
δφο μζρθ, είναι δε ςτθν διάκεςθ κάκε αρμόδιασ  ελεγκτικισ αρχισ εάν απαιτθκεί 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Για τθν Περιφζρεια Αττικισ 
 

Ο  ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 
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