
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράξη (Έργο): «Ακτίνες Ζωής Λέσβου» 

 

 

 

Συντονιστής Εταίρος Α.Σ.: ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΜΚΕ           

 
 

Εταίρος εκπόνησης προϊόντος:  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ»                                            

(Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)    

 

 

Η Πράξη «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» υλοποιείται 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 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

 



 

 Περιγραφή, στόχος και αντικείμενο πράξης 

Η πράξη  «Ακτίνες Ζωής Λέσβου» αποτελεί μια  
ολοκληρωμένη παρέμβαση  προώθησης της  
απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας της περιοχής  
εφαρμογής,  υλοποιείται από την Δικαιούχο 
 Αναπτυξιακή Σύμπραξη  (Α.Σ.) «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»                              
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 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
 
Κύριος Στόχος της παρέμβασης είναι να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει, να 
συνηγορήσει και να δώσει προοπτική στους ανθρώπους που κατοικούν στον 
Δήμο Λέσβου, και που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και να τους δώσει 
«ακτίνα» προοπτικής μέσα από την συνεργασία, αλληλεγγύη και την 
εξωστρέφεια. Ο κύριος άξονας είναι η κοινωνική οικονομία με εργαλείο τον νέο 
νόμο 4019/2011 που δίνει την δυνατότητα της ίδρυσης κοινωνικών 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων.  
 

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 παραγόμενα προϊόντα  
αναμένεται να αποτελέσουν η δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών με την 
μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και 
Παραγωγικού Σκοπού», καθώς και «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Φροντίδας». Το δεύτερο είδος συνεταιρισμού θα αποτελείται από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα με σκοπό την  δημιουργία ευνοϊκού 
επιχειρηματικού κλίματος, τη δυνατότητα ανάπτυξης ίσων ευκαιριών για 
ανάπτυξη επιχείρησης από ομάδες ανθρώπων που ουσιαστικά λόγω 
προσωπικών  δυσκολιών (π.χ. αναλφαβητισμός, μη καλή γνώση της ελληνικής 
νομοθεσίας, έλλειψη ικανών κεφαλαίων, όχι επαρκή αυτοπεποίθηση κλπ), δεν 
θα μπορούσαν ή δεν θα τολμούσαν να αυτενεργήσουν και την  υποστήριξη και 
η ενδυνάμωση τους. Η δομή ουσιαστικά αυτή θα είναι η συνέχιση και ο 
πολλαπλασιαστής του προγράμματος στον νομό Λέσβου όταν αυτό θα έχει 
λήξει.  

   

 

 

 



  Ομάδα στόχος (ωφελούμενοι)  

Κάτοικοι του νησιού στο Δήμο Λέσβου, άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 
Ανεργίας του ΟΑΕΔ καθώς και δυνητικά ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες (ιατροί, 
οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι 
απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) και ασφαλισμένοι στον 
ΟΓΑ με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική 
πρόσκληση και απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης.  

 

 

 

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 2Α: Δικτύωση των εταίρων της Α.Σ. και προώθηση καινοτόμων 
ενεργειών συνεργασίας (δημιουργία οργανισμού one stop shop) –

Αναμόρφωση δομών  

Δράση 2Β: Δικτύωση των φορέων  της Α.Σ. με τοπικούς φορείς 

Δράση 2Γ:  Δικτύωση της Α.Σ. με άλλες Α.Σ. για την ανταλλαγή εμπειριών 
και τεχνογνωσίας  

Δράση 3Α:  Δημοσιότητα/προβολή τοπικής δράσης Α.Σ. και ενημέρωση των 
εν δυνάμει ωφελούμενων 

Δράση 3Β: Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας, 
υπηρεσιών, εργοδοτών, και επαγγελματικών ενώσεων 

Δράση 3Γ: Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης  

 Δράση 4:  Συντονισμός και διαχείριση  

Δράση 5:  (3) προγράμματα κατάρτισης: Κοινωνική Οικονομία: 
ολοκληρωμένη κατάρτιση στον τομέα του τουρισμού / στον αγροτικό τομέα 

της κοινωνικής φροντίδας  Χ (125) ώρες Χ (25) άτομα  

 Δράση 6Α:  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ομάδα στόχο                                
(εντοπισμός,  προσέγγιση, ενημέρωση, ενεργοποίηση/δικτύωση με δομές 

εξειδικευμένων υπηρεσιών /γενική συμβουλευτική-υποδοχή /νομική 
συμβουλευτική-διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων /ψυχολογική στήριξη 

/συμβουλευτική απασχόλησης /συμβουλευτική επιχειρηματικότητας κλπ.) 

Δράση 6Β:  Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών συμβουλευτικής προς εργοδότες   

Δράση 6Γ:  Οριζόντιες δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης    

 

 

 

 

 



 

 

 Περιοχή Υλοποίησης  

Δήμος Λέσβου 

 

 Περίοδος υλοποίησης 

2012-2014 

  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.) «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» 
Παρόδου Αγίου Θεράποντος  ΤΚ 81100 Μυτιλήνη 

Τηλ.: 22510-45577, Fax: 22510-40866 
 

Εταίροι Α.Σ.: 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΜΚΕ (Συντονιστής) 

Παρόδου Αγίου Θεράποντος  ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ.: 22510-45577, fax: 22510-40866, 
e-mail: iliaktid@otenet.gr, URL: www.iliaktida-amea.gr 

 

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  

Ελ. Βενιζέλου 11-17 ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ.: 22510-27700, fax: 22510-29300, 
e-mail: dimos@mytilene.gr, URL: www.mytilene.gr 

 

Εταιρεία Αναπτυξιακή Λέσβου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΕΤΑΛ) 
Ερμού 4 ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ.: 22510-29400, fax: 22510-29577, 

e-mail: inquiries@etal-sa.gr, URL: www.etal-sa.gr 

 

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό 
Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») - Δομή  Μυτιλήνης 

Λεωφ. Μυτιλήνης Λουτρών ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ./fax : 22510-37817,  
e-mail: info@depeka.gr, URL: www.epeka.gr 

 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)  ΔΙΟΝ - Παράρτημα Μυτιλήνης 
Λεωφ. Μυτιλήνης Λουτρών ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ./fax : 22510-37817,  

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

 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Μεσότοπου Λέσβου 
Μεσότοπος Λέσβου ΤΚ 81105, τηλ./fax : 22230-96090,  

e-mail: info@mesotoposwomen.com, ιστοχώρος: www.mesotoposwomen.com 
 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Αιγαίου 
Ελ. Βενιζέλου 11-17 ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ./fax :22510-28729, 

e-mail: Geot.aeg@otenet.gr, URL: www.geotee-aigaiou.com 

 

Επιμελητήριο Λέσβου 
Π. Κουντουριώτη 71 ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 22510-28431,28564, fax :22510-23275, 

e-mail: info@lesvos-chamber.gr,  URL: www.lesvos-chamber.com 

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Λόφος Ξενία ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 22510-36617, fax :22510-36609, 

e-mail: dpap@ct.aegean.gr,  URL: www.3.aegean.gr 

 
IMC ΑΙΓΑΙΟΥ – Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών 

Πιττακού 5   ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ./fax: 22510-44168, 
e-mail: atzortzakakis@imc.com.gr,  URL: www.imcaegean.com 

 

Η Πράξη «ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» υλοποιείται 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 3:«Διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  
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