ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015
Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου
διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών και Ελλήνων εµπειρογνωµόνων, σε
θέµατα Κοινωνικής Οικονοµίας & Επιχειρηµατικότητας.
Διοργανωτής φορέας ήταν η «ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ-ΜΚΟ» και η εκδήλωση έγινε µε την συµµετοχή
της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», στο πλαίσιο του
«ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ε.Κ.Ο. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
Στις οµιλίες των εισηγητών και στις παρεµβάσεις των παρευρισκοµένων υπήρχαν
σηµαντικές εµπειρίες, βιωµατικές αναφορές αλλά και τεχνοκρατικές προσεγγίσεις από καλές
πρακτικές κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας και από τις δυο πλευρές.
Οι Γερµανίδες οµιλήτριες Christine Nuβhart (Κοινωνιολόγος) και Tina Helbing (Σύµβουλος
Σταδιοδροµίας) που εκπροσώπησαν τους φορείς «FRAU & BERUF GmbH» & «FRAUEN- AKADEMIE MUENCHEN» αναφέρθηκαν στον νέο αυτό τοµέα της οικονοµίας που απασχολεί
πλέον το 30% των εργαζοµένων στο Μόναχο, συµπεριλαµβάνοντας επιχειρήσεις κοινωνικού
σκοπού στις οποίες απασχολούνται ισάριθµα άτοµα µε την αυτοκινητοβιοµηχανία της
περιοχής.
Το 50% των εργαζοµένων στην κοινωνική οικονοµία είναι πλήρως
απασχολούµενοι & το άλλο 50% είναι µερικώς απασχολούµενοι. Η χρηµατοδότηση των
επιχειρήσεων γίνεται σε ένα βαθµό από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια, οι επενδυτές –
µέτοχοι είναι διαφορετικοί από τους εργαζόµενους. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις παραγωγικού
σκοπού δραστηριοποιούνται συνήθως στην Πράσινη Οικονοµία & στην Ενέργεια.
Οι Έλληνες οµιλητές Δηµήτρης Μιχαηλίδης (συντονιστής Δικτύου ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας) & Δηµήτρης Ζιώµας (ερευνητής του ΕΚΚΕ) αναφέρθηκαν εκτενώς στην έννοια
της Κοινωνικής Οικονοµίας & Επιχειρηµατικότητας, αλλά και στην κατάσταση των ΚΟΙΝΣΕΠ
στην Ελλάδα. Ανέδειξαν τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη και υποστήριξη
της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας ακόµη και στη φάση εξασφάλισης του αρχικού
κεφαλαίου των Επιχειρήσεων και εξέπληξαν ευχάριστα µε τις πολύ καλές πρακτικές
αυτοχρηµατοδότησης ΚΟΙΝΣΕΠ που ήδη λειτουργούν.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δηµ. Φεγγίτης (υπεύθυνος Κοινωνικής Οικονοµίας
γραφείου της ΕΕΤΑΑ Θεσσαλίας).
Ζωντανή και ενδιαφέρουσα ήταν η συµµετοχή εκπροσώπων των µελών διαφόρων
Αναπτυξιακών Συµπράξεων, αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκοµένων.
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Αναπτυξιακή σύµπραξη «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου»
Αθήνα,10/11/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Συνεργασίας για τη Γυναικεία Απασχόληση – ΕΚΟ Αγίου
Δηµητρίου που υλοποιήθηκε από την Α.Σ. «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου» ολοκληρώθηκε
στις 30/9/2015 και σε αυτό πήραν µέρος 70 µακροχρόνια άνεργες, µετανάστριες και αρχηγοί
µονογονεϊκών οικογενειών.
Σκοπός - Αποτέλεσµα
Στρατηγικός στόχος του έργου ήταν η κινητοποίηση, η κατάρτιση, η συµβουλευτική υποστήριξη και
απασχόληση των µακροχρόνια ανέργων γυναικών, που συµµετείχαν και ολοκλήρωσαν το
πρόγραµµα, στις οποίες συµπεριλαµβάνονταν µετανάστριες και αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών. Στο
πλαίσιο του στόχου της Απασχόλησης, το 20% των συµµετεχουσών γυναικών των οµάδων
στόχου, απασχολήθηκε σε τοπικές επιχειρήσεις µε τη µορφή της εξαρτηµένης απασχόλησης
και της µαθητείας.
Η Κατάρτιση
Η κατάρτιση των ωφελουµένων του προγράµµατος, πραγµατοποιήθηκε ως εξής:
•
Στελέχη υπηρεσιών φροντίδας υγείας (ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ) – 1.725 ανθρωποώρες κατάρτισης
•
Στελέχη φροντίδας και φύλαξης παιδιών – 2.875 ανθρωποώρες κατάρτισης
•
Τεχνικοί παρασκευής, διατήρησης και διανοµής προϊόντων διατροφής – 2.875 ανθρωποώρες
κατάρτισης
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν 7.475 ανθρωποώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης στις πιο πάνω ειδικότητες.
Η Ψυχοκοινωνική Συµβουλευτική Υποστήριξη
Όλες οι γυναίκες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα πήραν µέρος σε προγραµµατισµένες ατοµικές –
οµαδικές συνεδρίες ψυχοκοινωνικής στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίχθηκαν στη διαδικασία
αναζήτησης και επίτευξης συγκεκριµένων κοινωνικών και επαγγελµατικών στόχων, στον προσδιορισµό,
στην οργάνωση και αξιοποίηση των ατοµικών τους δεξιοτήτων, στη δικτύωσή τους µε την αγορά
εργασίας κ.ά. Στο πλαίσιο των δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης πραγµατοποιήθηκαν
974 ανθρωποώρες οµαδικής και ατοµικής συµβουλευτικής.
Η Δικτύωση µε την Τοπική Αγορά Εργασίας
Εξειδικευµένα στελέχη των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου
Δηµητρίου» προσέγγισαν δεκάδες τοπικές επιχειρήσεις και δικτύωσαν µε αυτές µεγάλο µέρος των
ωφελουµένων του προγράµµατος, µε σκοπό την επίτευξη Απασχόλησης. Στις δράσεις Κατάρτισης,
Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής Υποστήριξης, Εργασιακής Εµπειρίας και Απασχόλησης,
συµµετείχαν και ολοκλήρωσαν τελικά 64 µακροχρόνια άνεργες, µετανάστριες και αρχηγοί
µονογονεϊκών οικογενειών.
Η Πληροφόρηση και Δηµοσιότητα
Στο παραπάνω πλαίσιο πραγµατοποιήθηκαν 17 ενέργειες δηµοσιότητας (Φυλλάδια, αφίσες,
ανακοινώσεις, ηµερίδες, workshops, διακρατικές συναντήσεις, ανακοινώσεις τύπου, ιστοσελίδα έργου
κ.ά.).
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΠ-ΕΚΟ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: TOΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΡΑΣΗ 3.2. Συνεργασία και δικτύωση της ΑΣ µε τοπικούς φορείς

Ανοιχτή Πρόσκληση προς Εργοδότες & Επιχειρήσεις Δήµου Αγίου Δηµητρίου
«Ηµέρα Απασχόλησης» - Δήµος Αγίου Δηµητρίου
Τετάρτη 9 Απριλίου 2014
Αµφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Δηµαρχείο Αγίου Δηµητρίου
Ο Δήµος Αγίου Δηµητρίου και η Α.Σ «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου»
καλούν τους επιχειρηµατίες της περιοχής, να συµµετέχουν σε συνάντηση
/εκδήλωση ενηµέρωσης, γνωριµίας και συνεργασίας, µε άνεργες γυναίκες του Δήµου, που
προετοιµάστηκαν για την αγορά εργασίας, µέσα από κατάλληλες δράσεις Κατάρτισης και
Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής. Οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο Τοπικού
Ολοκληρωµένου Προγράµµατος Συνεργασίας για την Απασχόληση Ευάλωτων
Κοινωνικών Οµάδων Αγίου Δηµητρίου.
Σε σύνδεση µε το πιο πάνω πρόγραµµα, ο ΟΑΕΔ θα επιδοτήσει τις επιχειρήσεις που
θα προσλάβουν γυναίκες που συµµετέχουν σε αυτό, µε 18€ ηµερησίως.
Στόχος της «Η µ έ ρ α ς Α π α σ χ ό λ η σ η ς » είναι η δικτύωση των γυναικών του
προγράµµατος (µακροχρόνια άνεργες, αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών, µετανάστριες),
η γνωριµία και επαφή τους µε εργοδότες και εκπροσώπους τοπικών επιχειρήσεων, µε
σκοπό την Απασχόληση, επ’ ωφελεία και των δυο πλευρών.
Η «Ηµέρα Απασχόλησης» θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 9 Απριλίου από τις 6µ.µ –
9µ.µ στο Αµφιθέατρο «Μελίνα Μερκούρη» στο Δηµαρχείο Αγίου Δηµητρίου και
εκτός της γενικής παρουσίασης των υποψηφίων για εργασία γυναικών και των δράσεων
υποστήριξης του προγράµµατος, θα είναι διαθέσιµα βιογραφικά σηµειώµατα
υποψηφίων, συστάσεις των συντελεστών του προγράµµατος, τεχνική και
συµβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για τη σύνδεσή τους, µε το πρόγραµµα
επιδότησης του ΟΑΕΔ.
Ο Δήµος Αγίου Δηµητρίου, η Δήµαρχος Μαρία Ανδρούτσου και η ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ-ΜΚΟ εκ
µέρους της Α.Σ «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου» προσκαλούν στην «Ηµέρα
Απασχόλησης», κάθε κοινωνικά ευαίσθητο εργοδότη/τρια, που αισθάνεται το καθήκον
της συµβολής και αρωγής του στην υπόθεση της (τοπικής) κοινωνικής συνοχής, να
βρίσκεται εκεί, αποδεικνύοντας έµπρακτα την αλληλεγγύη και υποστήριξή του σε
σηµαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, προς όφελος ολόκληρης της Τοπικής Κοινωνίας του
Αγίου Δηµητρίου.

INTEGRATION KEK A.E, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ – ΜΚΟ, EUROPEAN PROFILES A.E

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», κατηγορία 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 Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».

Α.Σ. “Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου”
Ξεκίνησε η Απασχόληση του 23% του συνόλου των Ωφελουµένων
µακροχρόνια ανέργων γυναικών στο Δήµο Αγίου Δηµητρίου.
Από τις 87 υποψήφιες για 70 θέσεις συµµετοχής µακροχρόνια ανέργων γυναικών και αρχηγών
µονογονεϊκών οικογενειών στο έργο «Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα συνεργασίας για τη
γυναικεία Απασχόληση ΕΚΟ Αγίου Δηµητρίου» ολοκληρώνουν τη συµµετοχή τους 65 γυναίκες
που πήραν µέρος στις προβλεπόµενες δράσεις Κατάρτισης και Συµβουλευτικής υποστήριξης. Στόχος
του έργου η Απασχόληση σε ειδικότητες που εµφανίζουν υψηλή ζήτηση στην τοπική αγορά εργασίας.
Το προφίλ των ωφελουµένων γυναικών προσδιορίζεται από τις παρακάτω παραµέτρους:
Ηλικία: 60% (40-49 ετών), 6% (50-55 ετών), 19% (30-39 ετών), 15% (20-29 ετών). Εκπαιδευτικό
επίπεδο: 18,5% απόφοιτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 63% απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και 18,5% απόφοιτες µεταλυκειακής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εισόδηµα–(οικογενειακό): 57%
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ωφελούµενες του προγράµµατος µακροχρόνια άνεργες γυναίκες και αρχηγοί µονογονεϊκών
οικογενειών στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι µεσήλικες, απόφοιτες υποχρεωτικής και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
Οι σχετικές δράσεις για την προώθηση της Απασχόλησης (καθοδήγηση µε µορφή mentoring και
δικτύωση µε επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας) έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν, καθώς ως τον
Ιανουάριο 2014 και σχεδόν 5 µήνες πριν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα, το 23% απασχολείται σε
θέσεις εργασίας του Ιδιωτικού τοµέα και της κοινωφελούς εργασίας. Στην φαρέτρα του
προγράµµατος θα προστεθεί, σχετικό πρόγραµµα επιδότησης των επιχειρήσεων για πρόσληψή τους σε
ειδικότητες σχετικές µε την κατάρτισή τους, καθώς και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα που
προωθείται µέσω στοχευµένων δράσεων που υλοποιούνται και πρόκειται να ολοκληρωθούν έως τον
Μάιο του 2014.
Το έργο υλοποιείται από Α.Σ «Κοινωνική Παρέµβαση Δήµου Αγίου Δηµητρίου», εντάσσεται στο Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού 2007-2013» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και το Ελληνικό Δηµόσιο.
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Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου», στο πλαίσιο της
Πράξης «Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Συνεργασίας για
την
Γυναικεία
Απασχόληση ΕΚΟ Αγ. Δηµητρίου»
διοργανώνει
την Πέµπτη 3 Απριλίου 2014 θεµατικό εργαστήριο (Workshop)
µε θέµα
«Τοπική οικονοµία & Απασχόληση - Τοπική Οικονοµία & Κοινωνικό επιχειρείν»
Το θεµατικό εργαστήριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4: Πληροφόρηση –
Δηµοσιότητα της Πράξης και αποσκοπεί στην αναλυτική ενηµέρωση των επιχειρηµατιών,
εκπρόσωπων κοινωνικών εταίρων και των ωφελουµένων γυναικών του έργου, για τις
δυνατότητες επιδότησης Νέων θέσεων εργασίας, για το θεσµικό πλαίσιο σύστασης και
λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) και για τα Προγράµµατα
επιδότησης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Διοργάνωση: ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ – ΜΚΟ
Τόπος υλοποίησης:
INTEGRATION KEK AE

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συµµετοχής:
Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου
Δηµητρίου»
Λ. Βουλιαγµένης 223, 17237 Δάφνη
Τηλ: 2109711620
Φαξ: 2109711379
email: info@integration.gr

Η Πράξη εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», κατηγορία 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
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».

INTEGRATION KEK A.E, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε, ΑΘΗΝΑ ΑΜΚΕ – ΜΚΟ, EUROPEAN PROFILES A.E

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», κατηγορία 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 Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013».

Α.Σ. “Κοινωνική Παρέµβαση Αγίου Δηµητρίου”

Δράσεις ψυχοκοινωνικής και Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής αλλά
και δράσεις καθοδήγησης µε µορφή Mentoring για 65 συµµετέχουσες
µακροχρόνια άνεργες γυναίκες και αρχηγούς µονογονεϊκών οικογενειών που
κατοικούν στο Δήµο Αγίου Δηµητρίου, βρίσκονται σε εξέλιξη και αποδίδουν τα
πρώτα αποτελέσµατα.
Σε

συνδυασµό

υποστηριζόµενες

µε

από

βραχυχρόνια

έµπειρους

κατάρτιση

συµβούλους

σε

γυναίκες,

3

ειδικότητες,

προωθούνται

οι

στην

Απασχόληση µε αυτοκινητοποίηση και αυτενέργεια, καταλαµβάνοντας θέσεις
εργασίας στον Ιδιωτικό τοµέα και θέσεις κοινωνικής εργασίας, στο πλαίσιο
δηµόσιας προκήρυξης.
Με την ολοκλήρωση του έργου, τον Μάιο του 2014 αναµένεται να
απασχοληθούν στο σύνολό τους, τόσο σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού
τοµέα, όσο και σε θέσεις επιχειρηµατικότητας, µε έµφαση στην κοινωνική
επιχειρηµατικότητα στην οποία αναµένεται να συµµετάσχει σηµαντικό ποσοστό
από αυτές.
Τα παραπάνω πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του Τ.Ο.Π.Ε.Κ.Ο Αγίου
Δηµητρίου

«Τοπικό

Ολοκληρωµένο

γυναικεία

Απασχόληση

ΕΚΟ

Πρόγραµµα

Αγίου

Δηµητρίου»

συνεργασίας
της

Α.Σ

για

τη

«Κοινωνική

Παρέµβαση Δήµου Αγίου Δηµητρίου» το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου

Δυναµικού

2007-2013»

του

Υπουργείου

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και το Ελληνικό
Δηµόσιο.

