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Συντονιστής  
Φορέας 

 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
  

 
 
Συνεργαζόµενοι 
Φορείς 

 

• ∆ΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  
• ∆ΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ   

• ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
• Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ 
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
• ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
• ΚΕ∆ΚΕ 
• ΤΕ∆ΚΝΑ 
• ΑΣ∆Α 
• ΠΕΤΑ Α.Ε.  
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ  
• ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
• ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
• ΑΘΗΝΑ µκο 
• ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
• ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
• ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

 
 
 
 



 
Το πρόγραµµα αποτελεί ένα σχέδιο δράσης 
του Προγράµµατος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», που 
µε την ευθύνη του ΚΕΘΙ, προβλέπει την 
υλοποίηση 13 σχεδίων δράσης σε 13 
περιφέρειες της Ελλάδας, µε στόχο την 
ενδυνάµωση των γυναικών, την 
προετοιµασία για την ένταξή τους στην αγο
εργασίας, και την προώθησή τους σε θέσεις 
απασχόλησης. 

ρά 

 
Στην Αττική, υλοποιείται το Σχέδιο ∆ράσης 
«ΙΣΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΙΣΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» από το Κέντρο Μέριµνας 
Οικογένειας και Παιδιού, µε τελικό δικαιούχο τη Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας, που απευθύνεται σε 2.309 γυναίκες, που 
διαµένουν στην περιφέρεια Αττικής και αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα κοινωνικού αποκλεισµού και πολλαπλής 
περιθωριοποίησης, όπως: 

 
* Άνεργες νέες ή 

µακροχρόνια άνεργες 
* Γυναίκες αρχηγοί 

µονογονεϊκών 
οικογενειών 

* ΑΜΕΑ 
* Αποφυλακισµένες 

γυναίκες 
* Απεξαρτηµένες χρήστριες 

ουσιών 
* Οικονοµικές 

µετανάστριες 
* Πρόσφυγες 
 
Το σχέδιο δράσης προβλέπει 
την υποστήριξη των 
γυναικών (ανέργων και 
κοινωνικά αποκλεισµένων) 
µέσα από µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση που περιλαµβάνει 



συσχετιζόµενες δέσµες δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν 
σε: 
 

 Αύξηση της απασχολησιµότητας των επωφελούµενων 
γυναικών 
 Βελτίωση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας 
 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών ώστε οι 
επωφελούµενες να εναρµονίσουν τις οικογενειακές µε τις 
επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις 
 Αλλαγή της νοοτροπίας και των στερεοτυπικών ρόλων των 
φύλων 

 
Ο ΟΑΕ∆, αποκλειστικά για τις 
συµµετέχουσες  στο πρόγραµµα αυτό, 
θα προκηρύξει προγράµµατα προώθησ
στην απασχόληση, όπως 

ης 

 
 Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής 
εµπειρίας (STAGE) 

 Πρόγραµµα επιχορήγησης ανέργων γυναικών ως Νέων 
Ελευθέρων Επαγγελµατιών 

 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας  

 Πρόγραµµα Προκατάρτισης – Κατάρτισης 
 
Αναλυτικές πληροφορίες   www.draseis-gynaikes.gr 
      www.equal-opportunities.gr 
 
 
 
 
 

http://www.draseis-gynaikes.gr/
http://www.equal-opportunities.gr/

