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Δημιουργία Νέων Θέσεων 
Κοινωφελούς Εργασίας 
στην Πελοπόννησο
Με βιώσιμες παρεμβάσεις για το Περιβάλλον, 
τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Συνοχή!

Το Πρόγραμμα «Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» αποτελείται από 20 επιμέρους ενέργειες, που 
εντάσσονται σε 3 θεματικούς άξονες προτεραιότητας: Περιβάλλον, Πολιτισμός, Κοινωνική Συνοχή 
και σε μια οριζόντια δράση συντήρησης και ενίσχυσης των κοινωνικών υποδομών. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ανάδειξη και την προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, την ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση φιλικότερων προς το περιβάλλον 
πρακτικών και τη βελτίωση της εικόνας της Πελοποννήσου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της. Ειδικότερα, αφορούν σε:

ü Προστασία περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σημασίας, σήμανση μονοπατιών, καθαρι-
σμό και απομάκρυνση απορριμμάτων και λοιπών άχρηστων υλικών από το οδικό δίκτυο, κοινόχρη-
στους χώρους και τις παραλίες της Πελοποννήσου. 

ü Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε περιοχές προτεραιότητας. 
ü Ενημέρωση για την προώθηση της ανακύκλωσης υλικών και συσκευών, την εξοικονόμηση ενέργει-

ας και τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Στόχος είναι η αποκατάσταση, συντήρηση και καλή λειτουργία των απαραίτητων δημόσιων και κοινω-
νικών υποδομών, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Με δεδομένο ότι ο Πολιτισμός για την Πελο-
πόννησο αποτελεί συστατικό στοιχείο τόσο 
της ταυτότητας, όσο και της αναπτυξιακής της 
προοπτικής, υλοποιούνται παρεμβάσεις για την 
καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση του πο-
λιτισμικού της αποθέματος, μέσω σύγχρονων 
πρακτικών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν κυρίως: 

ü Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων, 
μέσω της οποίας θα παρέχεται ενημέρωση για 
τα μνημεία, τα μουσεία, τις δραστηριότητες και 
τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. 

ü Υποστήριξη πολιτιστικών θεσμών, γεγονότων 
και εκδηλώσεων για την ενίσχυση της έκφρα-
σης και ενεργούς συμμετοχής των κατοίκων 
της Πελοποννήσου. 

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη χαρτογράφη-
ση και διασύνδεση Δομών κοινωνικής φροντί-
δας, την ανάπτυξη ενός πλέγματος κοινωνικής 
προστασίας με δράσεις πιλοτικού χαρακτήρα για 
τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 
πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στις αρχές 
της ισότητας για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών, 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και 

τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας για όλους, 
υλοποιούνται: 

ü Τοπικά Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση της 
Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

ü Παρεμβάσεις σε θέματα δημόσιας Υγείας και 
Πρόνοιας, για την ενεργοποίηση του ανθρώ-
πινου και κοινωνικού κεφαλαίου της Πελο-
ποννήσου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας

Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης: 213-0009396 (ώρες λειτουργίας 09.00-17.00) 

Λειτουργούν Γραφεία Ενημέρωσης Ενδιαφερομένων,
στην Έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

στα Γραφεία Περιφερειακών Ενοτήτων
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας 

Ιστοσελίδες: 

www.ngodiastasi.gr 
www.epanad.gov.gr

www.asep.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ



Μια Δυναμική 
           Πρωτοβουλία

Αξιοποιείστε μια θέση 
              κοινωφελούς εργασίας

για τη δημιουργία θέσεων Απασχόλησης 
κοινωφελούς χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ είναι μια δυναμική πρωτοβουλία που εστιάζει στην απασχό-
ληση Aνέργων και Eυάλωτων Kοινωνικά Oμάδων, αλλά και στην προώθηση του κοινωνικού δι-
αλόγου και της συνέργιας, με γνώμονα τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα που συνδέονται με τις προτεραι-
ότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις τοπικές ανάγκες των Δήμων, συγκροτήθηκε και 
εφαρμόζεται ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Απασχόλησης & Τοπικής Ανάπτυξης. 

Η ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση και η Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΣ συνεργάζονται για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε 
θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑ-
ΖΕΤΑΙ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ για την Προγραμ-
ματική Περίοδο 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας έχουν:

ü Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με 
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, και

ü Άνεργοι με δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Αγρότες, ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν δια-
θέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 €.

Διαδικασία Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

£ Συμπλήρωση και υποβολή «Αίτησης Συμμετοχής» (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) 
στην ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αυτοπροσώπως / με εξουσιοδότηση / τα-
χυδρομικά με συστημένη επιστολή): Αγίου Κωνσταντίνου 7, 21300 Κρανίδι Αργολίδας, τηλ. 
επικοινωνίας: 213-0009396, εντός 10 ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δη-
μοσίευσης κάθε Πρόσκλησης ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

£ Ένταξη στον Πίνακα Προσληπτέων, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ www.ngodiastasi.gr και στο www.epanad.gov.gr. 

£ Αποδοχή Θέσης Απασχόλησης: Οι άνεργοι που θα επιλεγούν οφείλουν -εντός 10 ημε-
ρών από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων- να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση 
απασχόλησης.

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των 
ωφελούμενων ανέργων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προ-
τεραιότητα σε:

n Μακροχρόνια ανέργους

n Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

n Άνεργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

Η τελική επιλογή βασίζεται στη μοριοδότηση συνδυαστικά 5 κριτηρίων.

1. Κατάσταση Ανέργου

2. Οικογενειακή Κατάσταση

3. Οικογενειακό Εισόδημα

4. Κατάσταση Υγείας

5. Εντοπιότητα

Ο έλεγχος των διαδικασιών επιλογής, κυρίως ως προς τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης 
και την εξέταση των τυχόν ενστάσεων γίνεται από το ΑΣΕΠ.

Το Πρόγραμμα «Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ» απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος 
Επιστημονικών Ειδικοτήτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Περιβαλλοντολόγοι - Γεωπόνοι - Ιατροί - Ψυχολόγοι - Επισκέπτες Υγείας - Κοινωνικοί Λειτουργοί - Αρχαιολόγοι - Παιδαγωγοί 
- Φυσιοθεραπευτές - Τοπογράφοι - Μηχανικοί - Τεχνολόγοι Τροφίμων - Διοικητικά Στελέχη - Ηθοποιοί - Μουσικοί - Φύλακες 
- Χειριστές Μηχανημάτων - Οδηγοί - Ηλεκτρολόγοι - Υδραυλικοί - Εργάτες/Οικοδόμοι

Δημιουργούνται 1.580 νέες θέσεις 5μηνης απασχόλησης συνολικά στην Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου, στηρίζοντας παρεμβάσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο που συμβάλ-
λουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος και 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Έτσι, επιτυγχάνονται σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες:

ü Ενίσχυση της απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών.
ü Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομά-

δες, που απειλούνται περισσότερο από αποκλεισμό στην αγορά εργασίας.
ü Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
ü	Ανάπτυξη μιας διαφορετικής αντίληψης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 

αγοράς εργασίας και την επίτευξη κοινωνικών στόχων, προς το συλλογικό συμφέρον 
και όφελος των πολιτών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΟΦΕΛΗ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
	 Νομος	 Ωφελουμένοι	Ανεργοι

	 ΑΡΓΟΛΙΔΑ	 350
	 ΑΡΚΑΔΙΑ	 280
	 ΚΟΡΙΝΘΙΑ	 350
	 ΛΑΚΩΝΙΑ	 200
	 ΜΕΣΣΗΝΙΑ	 400

	 ΣΥΝΟΛΟ	 1.580

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝOI 
ΑΝΕΡΓΟΙ

Πρόγραμμα Ανάδειξης & Προστασίας Οικοσυστημάτων 68

Πρόγραμμα Καθαρισμού Οδικών Αξόνων & Περιοχών Υψηλής Επισκεψιμότητας 304

Συντήρηση & Ανακαίνιση Οδών 152

Καθαρισμός Παραλιών 236

Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις (π.χ. καθαρισμός ρεμάτων, κ.ά.) 84

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 50

Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας & Προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 18

Ευαισθητοποίηση των Πολιτών στην Ανακύκλωση & Επανάχρηση Υλικών 50

Διαχείριση & Έλεγχος Ποιότητας των Υδάτων 28

Χαρτογράφηση & Τεκμηρίωση του Πολιτισμικού Αποθέματος της Πελοποννήσου 62

Οργάνωση & Προβολή Πολιτιστικών Δρώμενων 70

Μικτά Εργαστήρια Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων & Κοινωνικής Ένταξης 10

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 42

Ευαισθητοποίηση στην Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας 30

Υποστήριξη Προγραμμάτων Αντιμετώπισης Εξαρτησιογόνων Ουσιών 94

Ενίσχυση της Ένταξης ΑμΕΑ στην Αγορά Εργασίας 74

Υποστήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας 36

Εθελοντισμός & Κοινωνία των Πολιτών: Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού 36

Βιώσιμη Κινητικότητα - Ανάπτυξη της Φυσικής Δραστηριότητας των Πολιτών & του Αθλητισμού 60

Οριζόντια Συντήρηση & Ενίσχυση της Λειτουργικότητας των Κοινωνικών Υποδομών 76

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 1.580

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ωράριο Απασχόλησης: 07.30 το πρωί έως 15.30 το απόγευμα.

Διάρκεια Εργασίας: έως 25 ημέρες το μήνα για 5 μήνες. 

Αμοιβή: 25 ευρώ ημερησίως (για κάθε ημέρα πλήρους 
απασχόλησης) και έως 625 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Ασφάλιση: Καλυπτόμενη από τον ΟΑΕΔ

                     

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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