
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο δράσης (Πράξη): «”Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία 

απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της 

τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» 

 

 

 

Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.:  

ΚΕΚ ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης            

 

 

 

 

 

Η Πράξη «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της 

τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την 

απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο 

 

                            
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 



  Περιγραφή, στόχος και αντικείμενο πράξης 

Η πράξη  «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία  
απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε  
δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας 
στη Δυτική Αττική»  αποτελεί μια  
ολοκληρωμένη παρέμβαση  προώθησης της  
απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας της περιοχής  
εφαρμογής,  υλοποιείται από την Δικαιούχο 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη  (Α.Σ.) «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ » στο πλαίσιο  της Δράσης 7: 
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών  
αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου » του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 
Στόχος της παρέμβασης είναι η κοινωνική-επαγγελματική ένταξη των ανέργων, 
εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς και των δυνητικών 
ωφελούμενων, νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή της  Δυτικής Αττικής 
(Δήμος Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας κλπ.), μέσα από ένα ευρύ 
πλέγμα δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό 
απασχόλησης των ωφελούμενων σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και 
ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 
4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον  κλάδο των πράσινων 
επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που αποτελεί έναν από τους 
δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης. 
 
Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών 
Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 
άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων 
τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής 
Παρέμβασης. Ως παραγόμενο προϊόν  αναμένεται να αποτελέσει η προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω της απασχόλησης των ωφελούμενων 
σε δυναμικές επιχειρήσεις της περιοχής και ίδρυσης από αυτούς Κοινωνικών 
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011  ή/και εμπορικών επιχειρήσεων 
στον  κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα, που 
αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της περιοχής παρέμβασης. 

  Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)  

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως 
εκπαιδευτικού επιπέδου, καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες 
(ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι 
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον 
ΟΓΑ, σύμφωνα  με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής 
πρόσκλησης, στην ευρύτερη περιοχή υλοποίησης. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερώσου για τα τοπικά σχέδια προώθησης στην 

απασχόληση ανέργων. 

 

Διεκδίκησε και εσύ μια θέση στην τοπική αγορά 

εργασίας.  

 

Αν θέλεις, μπορείς να προσπαθήσεις.  

Να βελτιώσεις τη ζωή σου.  

Την οικογένειά σου.  

Την περιοχή που ζεις... 

 

  

 

 

 

 

 



 

  Δράσεις   

Δράση 1: Μελέτη ανάλυσης τοπικής αγοράς εργασίας 

Δράση 2 : Δικτύωση των εταίρων της Α.Σ και προώθηση καινοτόμων ενεργειών 
συνεργασίας (Δημιουργία οργανισμού one stop-shop) – Aναμόρφωση δομών 

Δράση 3: Δικτύωση των φορέων  της Α.Σ. με τοπικούς φορείς 

Δράση 4:  Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών και 
τεχνογνωσίας  

Δράση 5:  Ανάπτυξη συστήματος δικτύωσης 

Δράση 6:  Ενέργειες διακρατικής συνεργασίας   

Δράση 7:  Δημοσιότητα/προβολή τοπικής δράσης Α.Σ. και ενημέρωση των εν 
δυνάμει ωφελούμενων 

Δράση 8: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας, υπηρεσιών, 
εργοδοτών, και επαγγελματικών ενώσεων 

Δράση 9: Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης  

 Δράση 10:  Συντονισμός και διαχείριση  

Δράση 11:  Πράσινα επαγγέλματα στο δευτερογενή τομέα 

      (Πρόγραμμα κατάρτισης : 25 ώρες θεωρία & 75 ώρες πρακτική Χ 21 άτομα)  

Δράση 12:  Πράσινα επαγγέλματα στο δευτερογενή τομέα 

      (Πρόγραμμα κατάρτισης : 25 ώρες θεωρία & 75 ώρες πρακτική Χ 21 άτομα)  

Δράση 13:  Πράσινα επαγγέλματα στο δευτερογενή τομέα 

      (Πρόγραμμα κατάρτισης : 25 ώρες θεωρία & 75 ώρες πρακτική Χ 21 άτομα)  

Δράση 14:  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ομάδα στόχο                                
(εντοπισμός,  προσέγγιση, ενημέρωση, ενεργοποίηση/νομική συμβουλευτική-

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων  /συμβουλευτική απασχόλησης 
/συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κλπ.) 

Δράση 15:  Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προς εργοδότες  

Δράση 16 : Οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης  

 

 



  Περιοχή Υλοποίησης  

Δυτική Αττική / Περιφέρεια Αττικής 

 

  Περίοδος υλοποίησης 

2013-2014 

  Εκτιμώμενα οφέλη δράσεων   

- κατάλληλη προετοιμασία υποψήφιων 
επιχειρηματιών, ώστε  οι υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις να καλύπτουν διαπιστωμένες 
ανάγκες της  περιοχής παρέμβασης                                             

- κατάλληλη προετοιμασία ωφελούμενων 
υποψήφιων  προς απασχόληση στις υπό 
ίδρυση ή άλλες επιχειρήσεις, ώστε να 
καλύπτουν πραγματικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων 

- κατάλληλη προετοιμασία ωφελούμενων  
υποψήφιων για ένταξη σε άλλα 
προγράμματα επιδότησης/επιχορήγησης   

 

  Εκτιμώμενα αποτελέσματα δράσεων   

- υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις συμβουλευτικής 

- υποστήριξη ωφελούμενων με δράσεις κατάρτισης 

- προώθηση ωφελούμενων σε απασχόληση  (πρόσληψη σε επιχειρήσεις / 
δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ» 
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα 

Τηλ.: 210-3625300, Fax: 210-3618341 
 

Εταίροι Α.Σ.: 

 

Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης  (Συντονιστής) 
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300,  fax: 210-3618341 / 

Χ.Μούσκου 18  ΤΚ 15772 Α.Ιλίσια, τηλ.: 210-7707990,  fax: 210-7707630, 

e-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr 
 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας  
Θεμιστοκλέους 10  ΤΚ 19600 Μάνδρα, τηλ.: 210-5550825, fax: 210-5550826, 

e-mail:  deam.mandra@gmail.com , URL: www.mandras-eidyllias.gr  
 

Δήμος Ασπροπύργου 
Λεωφόρος Δημοκρατίας 18, ΤΚ 19300 Ασπρόπυργος,  τηλ.: 213-2006410, fax: 210-5572276, 

e-mail: ggdim@aspropyrgos.gr  URL: www.aspropyrgos.gr 

 
Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & 

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α»)  
Κανάρη 20 ΤΚ 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300,  fax: 210-3618341, 

e-mail: info@depeka.gr, URL: www.kekdion.gr 
 

 
AΡΒΙΣ – Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος – ΑΡΒΙΣ Α.Ε. 

Μάρνη 4, ΤΚ 10433 Αθήνα,  τηλ.: 210-8232703, fax: 210-8232045, 
e-mail: info@arvis.gr  URL: www.arvis.gr 

 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) 
Τοσίτσα 19  ΤΚ 10683 Αθήνα,  τηλ. 210-8834818, fax :210-8827071, 

e-mail: skle@otenet.gr,  URL: www.skle.gr 

 
Θ.Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΩΜΕGA TECHNOLOGY 
Ελ.Βενιζέλου 4 ΤΚ 17676 Καλλιθέα, τηλ.: 210-9246013, fax:210-9246031, 

e-mail: info@omegatech.gr,  URL: www.omegatech.gr  
 
 
 

Η Πράξη «“Κιθαιρώνεια” – Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της 

τοπικής οικονομίας στη Δυτική Αττική» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 7:«Τοπικά Σχέδια για την 

απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8:«Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

                            
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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