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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

27/03/2014 

 

Ενημερωηική Ημερίδα με θέμα «Εσπαθείς Κοινωνικά Ομάδες και 
Αγορά Εργαζίας» ζηην Αγορά Αργύρη 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ρζεο, Σεηάξηε 26 Μαξηίνπ 2014 Ηκεξίδα ηεο Αλαπηπμηαθήο 
ύκπξαμεο E-NetS For Meni Hands «Δίθηπν πλεξγαζίαο γηα ηελ απαζρόιεζε αξρεγώλ 
κνλνγνλετθώλ νηθνγελεηώλ, αηόκσλ ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο, ςπρηθά αζζελώλ, ρξεζηώλ νπζηώλ θαη 
αηόκσλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο» ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην σκαηείν Αηόκσλ κε αλαπεξία 
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Αραΐαο κε ζέκα «Εππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη Αγνξά Εξγαζίαο». 

 Οη σθεινύκελνη ηεο πξάμεο αιιά θαη πνιίηεο ηεο Πάηξαο είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ γηα 
ην πξόγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξόζιεςε 10.000 σθεινπκέλσλ ησλ 
δξάζεσλ ΣΟΠΑ & ΣΟΠΕΚΟ από ηνλ εθπξόζσπν ηνπ ζπληνληζηή εηαίξνπ DATA RC, θν 
ππξηδσλάθν Γξεγόξε. Η θα Σζακπά Κ. σο εθπξόζσπνο ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη 
Εξεπλώλ Πάηξαο αλαθέξζεθε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Κνηλσληθνύ πλεηαηξηζκνύ Πεξηνξηζκέλεο 
Επζύλεο Ν. Αραΐαο «ΦΑΡΟ» θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπ δξάζεσλ ελώ ε θα 
Σξηαληαθύιινπ Αγγειηθή, Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία «ΟΦΤ Πάηξαο», 
αλέιπζε ιεπηνκεξώο ηελ ζπλεηαηξηζηηθή νηθνλνκία σο βαζηθό άμνλα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 
ελάληηα ζηελ παγθόζκηα θξίζε θαη αλέπηπμε πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 
νηθνλνκίαο ζηελ Ειιάδα. 

Σελ Ηκεξίδα ζπληόληδε ν Πξόεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία 
Δπηηθήο Ειιάδαο & Ννηίσλ Ινλίσλ Νήζσλ θαη Πξόεδξνο ηεο Αλαπηπμηαθήο ύκπξαμεο, θνο 
Υαξνθόπνο Αληώλεο ν νπνίνο ζην θιείζηκν ηεο εκεξίδαο αλαθέξζεθε ζην γεγνλόο όηη ε 
απαζρόιεζε ησλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ πξνβάιιεη σο άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζε εζληθό θαη 
ηνπηθό επίπεδν. Η άξζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ ζην ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο απαηηεί άκεζα 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Νόκνπ 2643/98 πνπ αθνξά ηελ εξγαζία ζην Δεκόζην θαη Ιδησηηθό από ηελ 
πνιηηεία γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο πιεζπζκνύ θαζώο θαη πνιπεπίπεδε παξέκβαζε, 
αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη ζπκπξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε θνηλσληθή ηζνξξνπία θαη 
ζπλνρή 

ηελ Αλαπηπμηαθή ύκπξαμε «E-NetS For Meni Hands» ζπκκεηέρνπλ ην Επηκειεηήξην Αραΐαο, ν 
ύιινγνο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία – ΟΦΤ Πάηξαο, ην σκαηείν ΑκεΑ – Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα 
Αραΐαο, ν Παλειιήληνο ύιινγνο Παξαπιεγηθώλ – Παξάξηεκα Αραΐαο, ε Πεξηθεξεηαθή 
Οκνζπνλδία ΑκεΑ Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ννηίσλ Ινλίσλ Νήζσλ, ην ΚΕΚ Euroteam θαη ε DATA 
Research and Consulting Α.Ε. 
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Η Ππάξη «Δπάζειρ κοινυνικήρ ένηαξηρ εςάλυηυν ομάδυν Δήμος Παηπέυν» πος ςλοποιείηαι από ηην Α.Σ. “E-netS For 

Meni Hands” ενηάζζεηαι ζηη δπάζη 3: «Τοπικέρ δπάζειρ κοινυνικήρ ένηαξηρ για εςάλυηερ ομάδερ» ηηρ Καηηγοπίαρ 

Παπέμβαζηρ 1: «Ππόλητη και ανηιμεηώπιζη ηος κοινυνικού αποκλειζμού εςπαθών ομάδυν ηος πληθςζμού» ηος 

Θεμαηικού Άξονα Πποηεπαιόηηηαρ 4: «Πλήπηρ ενζυμάηυζη ηος ζςνόλος ηος ανθπώπινος δςναμικού ζε μια κοινυνία 

ίζυν εςκαιπιών», ηος Επισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Ανάπηςξη Ανθπώπινος Δςναμικού 2007-2013» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες ζτεηικά με ηις δράζεις ηης “E-netS For Meni Hands” 

T: 2610362127 & 2610622027 ┃ www.e-nets.gr ┃  ENetsForMeniHands 

http://www.facebook.com/ENetsForMeniHands

