
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ  

 

 

Η Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο που έχει δικαίωµα υποβολής 
αίτησης µε βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή στην Πράξη «∆ράσεις για την Ανάπτυξη της 
Επιχειρηµατικότητας ατόµων µε προβλήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση 
ουσιών» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις 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 Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).  

Στόχος της πράξης είναι η δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στις οποίες θα 
συµµετέχουν σαν ιδρυτικά µέλη ή σαν απασχολούµενοι, απεξαρτηµένα ή υπό 
απεξάρτηση άνεργα άτοµα.  

Την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» συντονίζει το Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), ενώ συµµετέχουν ως εταίροι το Ψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Αττικής – Εξειδικευµένο Κέντρο Κοινωνικής Επαγγελµατικής Ένταξης 
Μονάδα Απεξάρτησης Τοξικοµανών 18ΑΝΩ, ο Οργανισµός Κατά των Ναρκωτικών 
(ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ), το Κέντρο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 
(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εµπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής 
Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ).  

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα επιλεγούν 150 ωφελούµενοι οι οποίοι θα 
συµµετάσχουν σε προγράµµατα επιδοτούµενης Επιµόρφωσης σε Οριζόντιες 
∆εξιότητες, καθώς και σε ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Συµβουλευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) προσαρµοσµένο στις ειδικότερες ανάγκες του 
καθενός.  

 

 
 



 
Από αυτούς θα επιλεγούν 60 ωφελούµενοι οι οποίοι θα συµµετέχουν σε 
επιδοτούµενα εξειδικευµένα προγράµµατα Κατάρτισης σε θέµατα που 
σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Οι 
ωφελούµενοι αυτοί, οι οποίοι θα προχωρήσουν στην ίδρυση Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων, θα λάβουν επίσης εξειδικευµένες Συµβουλευτικές Υπηρεσίες σε 
θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης Κοινωνικών Επιχειρήσεων καθώς και 
σε νοµικά θέµατα.  

Η ωριαία αποζηµίωση για την παρακολούθηση των προγραµµάτων Επιµόρφωσης και 
Κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των έξι ευρώ (€6) µικτά, ενώ καλύπτονται στους 
συµµετέχοντες δαπάνες διατροφής και µετακίνησης.  

Η Πράξη υλοποιείται εξ’ ολοκλήρου στην περιοχή της Αττικής. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα έχουν όλοι όσοι:  
1. ∆ιαθέτουν κάρτα ανεργίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων ή είναι 

εγγεγραµµένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆, Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών 
Οµάδων (ΟΑΕ∆ ΕΚΟ) 

2. Έχουν αποδεικτικό / βεβαίωση απεξάρτησης ότι το άτοµο ολοκλήρωσε 
πρόγραµµα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και 
µετά (18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισµούς στους 
οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόµενη  άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ή βεβαίωση ότι βρίσκεται στο Στάδιο 
Κοινωνικής Επανένταξης από θεσµοθετηµένο, όπως αναγράφεται παραπάνω, 
για το σκοπό αυτό φορέα 

3. Έχουν µόνιµη κατοικία στην περιοχή της Αττικής. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ Ε∆Ω 
 

Προσωπική Συνέντευξη  

Μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων αποτελεί η 
πραγµατοποίηση προσωπικής συνέντευξης στην οποία θα κληθούν να συµµετέχουν 
όλοι οι υποψήφιου που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής.  
 
Η συνέντευξη θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον σχετικής Επιτροπής της Αναπτυξιακής 
Σύµπραξης «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» όπου θα συνεκτιµηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν 
στη διαµόρφωση γνώµης για την καταλληλότητα των υποψηφίων. 
 

 
 



 
Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:  

 

Κριτήρια Επιλογής Ωφελουµένων  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές 
αναγράφονται παραπάνω. Επίσης θα συνεκτιµηθούν: 

• Η θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται κάθε υποψήφιος 
• Η συναφής προς το αντικείµενο της Πράξης εκπαίδευση του και η 

προηγούµενη συναφής επαγγελµατική του εµπειρία  
• Ο  χρόνος  παραµονής στην ανεργία  
• Κοινωνικά κριτήρια που ενισχύουν την αναγκαιότητα συµµετοχής του στο 

πρόγραµµα (οικογενειακή κατάσταση, ηλικία) 
• Ικανότητα κάθε υποψηφίου για ενεργή συµµετοχή σε όλες τις δράσεις της 

Πράξης (Επιµόρφωση, Κατάρτισης. Ετοιµότητα και δέσµευση ως προς τη 
τήρηση των κανόνων του προγράµµατος και ως προς την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος) 
 

Σηµειώνεται, ότι κατά την επιλογή των ωφελούµενων θα τηρηθεί η αρχή της ισότητας 
ίσων ευκαιριών και της µη διάκρισης µεταξύ των υποψηφίων. 

 
Όσοι ενδιαφερόµενοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ρητά αναφέρονται στην 
παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν υπόκεινται σε διαδικασία 
αξιολόγησης. 
 
 
∆ικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τη σύναψη συµφωνητικού 
συµµετοχής µε τους ωφελούµενους  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους οι οποίοι θα 
επιλεγούν, είναι τα εξής: 
1) Επικυρωµένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας 
2) Επικυρωµένο αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3) Βεβαίωση ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης της φάσης της Κοινωνικής 

Επανένταξης αναγνωρισµένου Θεραπευτικού Προγράµµατος 
 
Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών είναι επτά (7) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµέρα ειδοποίησης των υποψηφίων για τα αποτελέσµατα της Επιτροπής Αξιολόγησης.  
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο 
αίτησης: 
 
Α) Μέσω ταχυδροµείου στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή  
Β) Με FAX στο 210-9241 986 ή  
Γ) Ιδιοχείρως στην παραπάνω ∆ιεύθυνση τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.30-16.00. 
 
Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιµο: 
− Στο ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα  
− Στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr 
− Σε όλες τις γραµµατείες των Θεραπευτικών Προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ 
− Στα γραφεία του Οργανισµού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Αβέρωφ 12, 10433 

Αθήνα 
− Στη Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής,  

Λ. Αθηνών 374, 124 62 Χαϊδάρι. 
 
 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων                                       

(ή σφραγίδα ταχυδροµείου) είναι η Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά το περιεχόµενο της πρόσκλησης και την 
συµπλήρωση της αίτησης συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στον Τοµέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, στις κυρίες Σταϊκοπούλου Μαρία ή Γιδαράκου 
Μαριάννα, και στο τηλέφωνο 210 92 41 993-9 ∆ευτέρα – Παρασκευή από 9.00 π.µ. – 
16.00 µ.µ. 
 
 

 

 

 
 


