
 

 

 

 

 

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ    

ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ  

««ΘΘΗΗΣΣΕΕΑΑΣΣ»»   

Η  Α.Σ.  «ΘΗΣΕΑΣ»  υλοποιεί  την  Πράξη  με  τίτλο  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για 
ευάλωτες  ομάδες  στους  Δήμους  Αγίων  ΑναργύρωνΚαματερού  και  Αγίας  Βαρβάρας» 
στο  πλαίσιο  της  δράσης  3  «Τοπικές  δράσεις  κοινωνικής  ένταξης  για  ευάλωτες  ομάδες»  της 
κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών 
ομάδων  του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας  4  «Πλήρης  ενσωμάτωση  του 
συνόλου  του  ανθρώπινου  δυναμικού  σε  μια  κοινωνία  ίσων  ευκαιριών»,  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013», που συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».  

Η  Πράξη  υλοποιείται  στην  περιοχή  των  Δήμων  Αγίων  Αναργύρων  ‐  Καματερού  και  Αγίας 
Βαρβάρας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως εξής:  

 Μακροχρόνια άνεργοι1 άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα  

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια2 

 Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών  

 Μετανάστες  

 Ειδικές πολιτισμικές ομάδες – ROMA 

 

Σκοπός  της  Πράξης  είναι  η  αποτελεσματική  ενσωμάτωση  στην  απασχόληση  100  ανέργων, 

προερχόμενων από  τις παραπάνω ευπαθείς  κοινωνικά ομάδες,  μέσω της πολλαπλής υποστήριξής 

τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση της 

Πράξης αναμένεται: 

                                                            
1 Άνω των 12 μηνών.  
2 Βάσει του τελευταίου δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ (02/11/2012), το κατώφλι κινδύνου φτώχειας είναι 6.591 € ανά άτομο και 13.842 € 
για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.     
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 η πρόσληψη 60 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις των ως άνω Δήμων (μέσω 

προγραμμάτων  όπως Νέες Θέσεις  Εργασίας,  Σύμβαση  Εργασιακής  Εμπειρίας,  Επιταγή 

Επανένταξης) στους τομείς των κατασκευών, του λιανεμπορίου και υπηρεσιών. 

 η  υποστήριξη  20  ωφελούμενων  για  την  ίδρυση  νέων  επιχειρήσεων  (αξιοποίηση 
προγραμμάτων  επιδοτήσεων  /  επιχορηγήσεων  ΕΠΑΕ,  ΕΠ  Εθνικό  Αποθεματικό 

Απρόβλεπτων) στους τομείς του λιανεμπορίου και των επισιτιστικών υπηρεσιών.  

 η  υποστήριξη  20  ωφελούμενων  για  την  ίδρυση  δύο  (2)  κοινωνικών  συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων  (σύμφωνα  με  το  Νόμο  υπ.  Αριθμ.  4019  Κοινωνική  Οικονομία  και 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). 

 

Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης 

Η  προώθηση  των  προσδοκώμενων  αποτελεσμάτων  της  Πράξης  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  ενός 

πλέγματος  επιμέρους  δράσεων,  που  θα  υποστηρίξουν  πολύπλευρα  τους  ωφελούμενους  και  οι 

οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

 

 Άμεση  Δικτύωση  των  ωφελούμενων  ανέργων  με   επιχειρήσεις,  προκειμένου  να 
διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.  

 Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων που θα επιλεγούν ανάλογα 
με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα κατάρτισης: 

 
 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης 
Διάρκεια σε 

ώρες 
Εκπαιδευτικό 

Επίδομα ανά ώρα 

1. Εργατοτεχνίτες διαφόρων κλάδων  130  € 6,00 
2. Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ  110  € 6,00 
3. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας Μικρομεσαίας 
επιχείρησης  130  € 6,00 

4.  Βασικές  αρχές  οργάνωσης,  επικοινωνίας,  πώλησης  και  χρήση 
Η/Υ για υπαλλήλους Μικρών επιχειρήσεων  130  € 6,00 

5. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας3  130  € 6,00 
 

 
 Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την  επαγγελματική ένταξη 

και την απασχόλησή τους. 
 Εκπόνηση  επιχειρηματικών  σχεδίων  για  τη  σύσταση  νέων  επιχειρήσεων από 

ωφελούμενους της Πράξης και  δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των  ιδρυθεισών 
επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους. 

 

                                                            
3  Αφορά  ωφελούμενους  /  ες  με  την  πρόθεση  να  συμμετάσχουν  σε  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  Συλλογικού  και 
Παραγωγικού Σκοπού που  επιδιώκεται  να δημιουργηθούν στον  τομέα ανάληψης μικρών τεχνικών  έργων,  εργασιών  ενεργειακής 
αναβάθμισης,  ανάπλασης  δημόσιων  χώρων  και  ιδιωτικών  ακινήτων  στους  Δήμους  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  και  Αγίας 
Βαρβάρας.  



 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν μαζί 
με την Αίτησή τους4 και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ 

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου 

3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής  (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή σχετική 
Υπεύθυνη Δήλωση) στους Δήμους που υλοποιείται η Πράξη (Δήμος Αγίων Αναργύρων  ‐ 
Καματερού και Δήμος Αγίας Βαρβάρας) 

4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (αντίγραφο / α)  

5. Αντίγραφο  τελευταίου  Εκκαθαριστικού  σημειώματος  εισοδήματος  από  την  Εφορία 
(Οικονομικό έτος 2012)  

6. Βεβαιώσεις  επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν) 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)  

9. Άδεια παραμονής 

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  από 10 Δεκεμβρίου 2012 έως 21 Δεκεμβρίου 2012. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 11.00 – 14.00: 

 
 στο ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

o Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 4, 13451, Καματερό  
o Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2388235, 210 2318977 

 

 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» 

o Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου & Αρετής 5, 13561, Άγιοι Ανάργυροι  
o Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2635689 

 

 στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

o Αριστομένους 8, 12351 Αγία Βαρβάρα  
o Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2019302, 303 & 304   

 

 

                                                            
4 Αίτηση συμμετοχής διατίθεται στο Ενοριακό Πνευματικό Κέντρο Καματερού, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Σπύρος Αποστόλου», στο 
Δημαρχείο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς και στο website www.as‐thiseas.gr. 


