
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  

Το ΚΕ.ΜΕ ευαισθητοποιημένο και σε πλήρη συνέπεια με τα “πιστεύω” και τις πεποιθήσεις 

των ιδρυτικών μελών του, εγκαινιάζει συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(Κοιν.Σ.Επ.) «Νέοι Ορίζοντες», αναθέτοντάς της την καθαριότητα των χώρων του. 

Η Κοιν.Σ.Επ. «Νέοι Ορίζοντες» αποτελεί το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα 

«Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα, αλλά και το τρίτο ευρωπαϊκά, του οποίου τα μέλη  είναι 

αποκλειστικά αποφυλακισμένοι. Οι «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης», στόχο έχουν την ένταξη στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 

πληθυσμού. Στο δυναμικό της ομάδας έχουν προστεθεί πέραν των ατόμων που έχουν βιώσει 

εγκλεισμό και άλλα άτομα τα οποία εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, όπως μακροχρόνια 

άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες (μητέρες με ανήλικα τέκνα), άτομα που έχουν απεξαρτηθεί από 

εξαρτησιογόνες ουσίες  κ.ά. 

 

Μία μικρή παρουσίαση της Κοιν.Σ.Επ. 

 

 Η αναπτυξιακή σύμπραξη  «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» ανέλαβε το 2012 Σχέδιο Δράσης 

προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι/ες να προετοιμαστούν για την είσοδο τους στην αγορά 

εργασίας. Το  εταιρικό σχήμα της «Επανόδου» υλοποίησε το συγκεκριμένο έργο εκτιμώντας ότι οι 

αποφυλακισμένοι/ -ες βρίσκονται αντιμέτωποι/-ες με την κοινωνική απομόνωση, την οικονομική 

ανέχεια και αδιέξοδα σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.  

Μια μερίδα ανθρώπων, δέχτηκε ολοκληρωμένες υπηρεσίες  (εκπαίδευσης/κατάρτισης και 

συμβουλευτικής) από το παραπάνω έργο και κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινωνική 

συνεταιριστική επιχείρηση, η οποία στηρίχθηκε στην ομαδική προσπάθεια και τη δημιουργία 

σχέσεων αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Πήρε νομική υπόσταση και μένει πιστή στο 

νόμο 4019/2011 περί διατάξεων σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων. 

Η ιδέα για τη δημιουργία της γεννήθηκε σε μια εποχή που το αύριο φαντάζει αβέβαιο για 

όλους και η κοινωνία κατακερματίζεται. Έχοντας πλήρη επίγνωση των διαστάσεων της ρίζας του 

προβλήματος, δηλαδή το μεγάλο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει τη χώρα, καθώς και την έντονη 



κοινωνικο-οικονομική κρίση, η οποία αναδύεται από τα τρέχοντα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα, 

κύριος στόχος ήταν η στήριξη ατόμων, οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 

με το να ενταχθούν ενεργά στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ζωή, διεκδικώντας μια ίση 

ευκαιρία να συμμετέχουν με αξιοπρέπεια και ίσους όρους στην αγορά εργασίας και κατ’ επέκταση 

στην κοινωνία στην οποία διαβιούν. 

Τα ιδρυτικά μέλη της Κοιν.Σ.Επ θέλησαν να δώσουν νέους ορίζοντες στα όνειρα και τις 

προσδοκίες τους. Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε η Κοιν.Σ.Επ. με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών 

εγκαταστάσεων και τη δημιουργία και συντήρηση κήπων και χώρων πρασίνου. 

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

 Αρχικοί, γενικοί και τακτικοί καθαρισμοί ή καθαρισμοί αποκατάστασης σε επαγγελματικούς 

και ιδιωτικούς χώρους: οικίες, πολυκατοικίες, γραφεία, ιδιωτικά αλλά και δημόσια κτίρια, 

καταστήματα, εργοστάσια, οργανισμούς, Σχολές, σχολεία, φροντιστήρια, γήπεδα, 

γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους μαζικής εστίασης κ.ά. παρέχοντας υψηλών 

προδιαγραφών υπηρεσίες καθαριότητας και εξειδικευμένες λύσεις για τη συντήρηση  

χώρων. 

 Δημιουργία ή συντήρηση κήπων και εξωτερικά περιβαλλόντων χώρων: μελέτη – κατασκευή 

– συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων, καθαρισμούς κήπων, διαμόρφωση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου, φύτευση δέντρων, θάμνων, λουλουδιών, βραχοσυνθέσεις, 

ταρατσόκηποι, γλυπτά φυτά, τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος, καθαρισμό και 

αποψίλωση χέρσων εκτάσεων και οικοπέδων, επαγγελματικών χώρων, εργοστασίων, 

εξωτερικών χώρων. 

 Ανάληψη καθηκόντων και για κατασκευές ή επισκευές τύπου γκρεμίσματα, κτίσματα, 

σοβατίσματα, ελαιοχρωματισμούς, τοποθετήσεις πλακιδίων, καθαρισμό, επιδιόρθωση και 

μονώσεις ταρατσών,  αλλά και στήσιμο πέργκολας και άλλες κατασκευές. 

 

Για όποιον επιθυμεί να συνεργαστεί, περισσότερες πληροφορίες: 

Διεύθυνση: Δεριγνύ 28-30 (κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας), Αθήνα 

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 8817158, 2108815904, 6948590110  

Ωράριο λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00                                                      

Fax:  210 8251109 

E-mail: neoi.orizontes.koinsep@gmail.com   

Ιστότοπος: http://neoiorizonteskoinsep.blogspot.gr/    

Facebook: https://www.facebook.com/koinsepneoiorizontes  
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