
                                                                           

 

ΠΡΑΞΗ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» 

Η πράξη «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες» εντάσσεται στο πλαίσιο της 

Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. του ΕΣΠΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (EKT). Φορέας Διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και 

την Κοινωνική Οικονομία, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Η Πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΟΣ», στην οποία 

συμμετέχουν: η Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι δήμοι Καρδίτσας, Μουζακίου και Λίμνης 

Πλαστήρα, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, το Κέντρο Γυναικών 

Καρδίτσας, το Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας ΑμεΑ, το ΔΙΚΤΥΟ ROM, τα ΚΕΚ «Δίας» 

και «Έρευνα» και η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., ως συντονιστής εταίρος.  

Η υλοποίηση της πράξης εκκίνησε στις 01/09/2012 και σε αυτήν εντάχθηκαν συνολικά 90 

ωφελούμενοι, στο σύνολο τους άνεργοι, ανήκοντες σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (ΑμεΑ, 

μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, μετανάστες-πρόσφυγες άποροι, ROMA και αρχηγοί 

μονογονεϊκων οικογενειών). Περιοχή υλοποίησης της παρέμβασης είναι οι δήμοι Καρδίτσας, 

Μουζακίου και Λίμνης Πλαστήρα.  

Στο πλαίσιο της Πράξης πραγματοποιήθηκαν τα εξής: α) μελέτη αποτύπωσης της 

υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας  β) δημιουργία 3 τοπικών συμφώνων 

συνεργασίας, με αντικείμενο την «Επανάχρηση και ανακύκλωση ειδών ρουχισμού – 

κατασκευή κουρελούδων», την «Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

Παραγωγής & Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων» και την «Αναβίωση παραδοσιακών 

μεθόδων κατασκευής κτιρίων και αρχιτεκτονικών στοιχείων από ωμόπλινθους» γ) 

διοργάνωση 4 επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης-επιμόρφωσης, στη διάρκεια των 

οποίων οι ωφελούμενοι εκπαιδεύτηκαν σε χρηστικά αντικείμενα, με απώτερο σκοπό την 

αναβάθμιση του επαγγελματικού τους προφίλ και τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην 

αγορά εργασίας δ) παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων 

και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων σε ωφελούμενους της Πράξης ε) 11 ωφελούμενοι 

έλαβαν δωρεάν μαθήματα οδήγησης και δωρεάν προετοιμασία για τη λήψη διπλώματος 

οδήγησης στ) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπως ημερίδες, συμμετοχή στην 

13
η
 Εμποροβιοτεχνική Έκθεση, προβολή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

«ΑλλάΖΩ» σε διεθνές συνέδριο στις Βρυξέλλες και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 

Επιχείρησης «ΗΛΑΚΑΤΗ» σε πανελλαδικό συνέδριο στη Λάρισα, συμμετοχή στην 13
η
 

Οικολογική Γιορτή και σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. 

Από την υλοποίηση της πράξης προέκυψαν 2 νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, 

η ΚοινΣΕπ «ΑλλάΖΩ» και η ΚοινΣΕπ «ΗΛΑΚΑΤΗ», στις οποίες συμμετέχουν 28 

ωφελούμενοι της Πράξης. Παράλληλα, 14 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, 

είτε μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης, είτε μέσω πρόσληψης από τοπικές επιχειρήσεις.   


