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Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων
στην αγορά εργασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω της
Επιτελικής  Δομής  ΕΣΠΑ  Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων,  τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας,  σχεδιάζει την υλοποίηση νέου κύκλου του
προγράμματος  Απασχόλησης  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  σε  όλους  τους  Δήμους,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και τριάντα επτά (37)
υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας/φορείς  διαχείρισης
προστατευόμενων περιοχών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας
ανεργίας και  την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με την αγορά εργασίας,
καθώς και  στην  προαγωγή  της  κοινής ωφέλειας  σε  τοπικό  επίπεδο,  με  την  κάλυψη
κοινωνικών αναγκών.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια
ανέργους και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Περιλαμβάνει
απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα η οποία θα παρέχεται με
την  μορφή  έργων  με  συγκεκριμένα  παραδοτέα.  Τα  έργα  αυτά,  όπως  και  όλα  τα
αντίστοιχα προηγούμενα, δεν θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έχουν
μετρήσιμα  αποτελέσματα  όσον  αφορά  τη  βελτίωση  της  καθημερινής  ζωής  των
κατοίκων  των  Δήμων  (αναβάθμιση  υπηρεσιών,  εξυπηρέτηση  μεγαλύτερου  πλήθους
κατοίκων  κλπ).  Για  τη  διευκόλυνση  της  επανένταξης  των  ανέργων  στην  αγορά
εργασίας,  το  νέο  Πρόγραμμα  Κοινωφελούς  Εργασίας  περιλαμβάνει  και  δράσεις
κατάρτισης.

Τα έργα που θα υλοποιηθούν, επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους ανάλογα
με τις ανάγκες τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται έργα που στοχεύουν:

• Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους,

• στη συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών, 

• στην αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών, 

• στην αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας.
Θα  ακολουθήσει  σχετική  επιστολή  από  το  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών
Υποθέσεων προς κάθε δήμο/μέλος σας. 
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Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  κάθε  περαιτέρω  διευκρίνιση  και  σας
ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία

Με εκτίμηση,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή

    1)Γραφείο 

2)Υπ/νση ΙΙ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ- ΑπΚο
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