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Ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα 

ενίσχυσης της απασχόλησης και της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών 
 

Στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφορίας και της ενημέρωσης των πολιτών, ο Δήμος 

Ελασσόνας γνωστοποιεί τα προγράμματα απασχόλησης στα ενδιαφερόμενα μέρη για την 

καλύτερη και ευρύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην περιοχή. 

 
Προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων  

 

1. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση 

Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες. 

Ωφελούμενοι θα είναι: 

Άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και 

έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή είναι εγγεγραμμένες στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010-2012), στις 

πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις 

γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ. 

Συν. Π/Υ Έργου: 20.000.000€/ Ωφελούμενοι : 1500 γυναίκες /Δικαιούχος: ΟΑΕΔ  

Περισσότερες πληροφορίες: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 

 

2. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» για την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας άνεργων, απολυμένων και απειλούμενων από ανεργία γυναικών.  

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης. 

Ωφελούμενες θα είναι: 

• Άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών  

• Άνεργες νέες από 36 έως 64 ετών 

Συν. Π/Υ Έργου: 40.000.000€/ Φορείς Υλοποίησης: ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και ΕΦΕΠΑΕ 

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων: 1/3/2013-29/3/2013 

Περισσότερες πληροφορίες: www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr 

 

3. «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων 

προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης» στο 

πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Αφορά σε επιχειρήσεις: μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών με 

εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα και την αλιεία. 

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων: υφιστάμενες επιχειρήσεις, νέες επιχειρήσεις 

και υπό σύσταση επιχειρήσεις 

Συν. Π/Υ Έργου: 433,5 εκ.€. Η έναρξη υποβολής προτάσεων θα καθοριστεί με ΚΥΑ. 

 

 

Προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
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1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών - 

τεχνικών έργων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 

περιφέρειες σταδιακής εισόδου» για 317 προγράμματα κατάρτισης σε ΚΕΚ 

διάρκειας 400-800 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης με 

υποχρεωτική πρόσληψη του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τουλάχιστον 60 ημερομίσθια. 

Ωφελούμενοι θα είναι: μεταξύ άλλων γυναίκες και πληθυσμιακές ομάδες που 

απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά. 

Αριθμός ωφελουμένων: 7.000 

Περισσότερες πληροφορίες: www.epanad.gov.gr και www.eye-ekt.gr 

 

2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 

περιφέρειες σύγκλισης / 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου / 2 περιφέρειες 

σταδιακής εισόδου» για 158 προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 400-800 

ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης με υποχρεωτική πρόσληψη 

του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

για τουλάχιστον 3 μήνες.  

Ωφελούμενοι θα είναι: μεταξύ άλλων γυναίκες και πληθυσμιακές ομάδες που 

απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά. 

Αριθμός ωφελουμένων: 3.600 

Περισσότερες πληροφορίες: www.epanad.gov.gr και www.eye-ekt.gr 

 

3. «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» με στόχο την 

κινητοποίηση των τοπικών φορέων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

την προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων μέσω αναπτυξιακών συμπράξεων, 

οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με τη 

συμμετοχή Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων. 

Ωφελούμενοι θα είναι: εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό 

κατάλογο του ΟΑΕΔ και μεταξύ άλλων: γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 

θύματα trafficking, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα σε κατάσταση 

φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια. 

Αριθμός ωφελουμένων: 12.300 

Περισσότερες πληροφορίες: www.epanad.gov.gr και www.keko.gr 


