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Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης με
συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία
με τους  Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς & Πυ-
λαίας - Χορτιάτη υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική
Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης» Στόχος του  Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση
των προβλημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση τα
τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα
για τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ). 

Η παρέμβαση μέσω της ενεργοποίησης του τοπικού κοι-
νωνικού ιστού, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης,  στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, με την
αξιοποίηση των αντα γωνιστικών κλάδων απασχόλησης
της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενί-
σχυσης της απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαι-
ριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και
κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέργων
Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των κατηγοριών:

> Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυ-
πικά προσόντα, 

> Μετανάστες, 

> Άτομα με αναπηρία,

> Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και

> Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απει-
λούμενα από φτώχεια των Δήμων της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης, σε δράσεις Συμβουλευτικής Στήριξης
της Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δρά-
σεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
Επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοιμασία των
ανέργων κατά την ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας.

«Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δρά-
σεις 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 Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
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Διήμερο Εκπαιδευτικό 

Βιωματικό Εργαστήριο

20 - 21 Νοεμβρίου 2013

Οργάνωση: Δήμος Καλαμαριάς

Κτίριο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Πλατεία Σκρα)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Το εταιρικό σχήμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:


