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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα, που πραγματοποίησε η
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επισκευαστών Αυτοκινήτου στις 17 Μαρτίου
2014 στο NOVUS CITY HOTEL στην Αθήνα.
Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενεργειών
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης με τίτλο : «Τοπικό
Σχέδιο Απασχόλησης στον Κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου».
Τις εργασίες της ενημερωτικής αυτής ημερίδας άνοιξε με το χαιρετισμό
του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης κος Νικόλαος
Δημητριάδης, ο οποίος τόνισε την σημασία της ουσιαστικής στήριξης
των 78 άνεργων και νέων επιστημόνων μέσα από τις Δράσεις του
Σχεδίου Πράξης.
Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Ταμίας της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών
Επισκευαστών
Αυτοκινήτων
Μηχανημάτων
Μοτοσυκλετιστών
(Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ) κος Χρήστος Γεωργακόπουλος ο οποίος τόνισε και
αυτός με την σειρά του τη σπουδαιότητα εφαρμογής και υλοποίησης
ενεργειών στήριξης του συγκεκριμένου κλάδου όπως προβλέπεται
μέσα από το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει για πρώτη Φορά η
Ομοσπονδία.
Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των στόχων και των Δράσεων
του προγράμματος τόσο από τους Εταίρους της Αναπτυξιακής
Σύμπραξης όσο και από εμπλεκόμενους με τους στόχους του
προγράμματος Φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν ως αρωγοί στην επίτευξη της
απασχολησιμότητας του συνόλου των συμμετεχόντων
Τον κύκλο των ομιλητών άνοιξε η κα Βασιλική Στάϊκου, από την Ειδική Υπηρεσία για την
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥ ΚΕΚΟ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία παρουσίασε τα είδη και τα χαρακτηριστικά των
Κοιν.Σ.Επ, τόνισε την μεγάλη αύξηση τους από το 2011 έως και σήμερα όπως αποδεικνύουν
τα στοιχεία του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, έδωσε σύντομη περιγραφή της διαδικασίας
σύστασης τους και Καλών παραδειγμάτων από τις χώρες του Εξωτερικού.

Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση των προγραμμάτων επιχορήγησης αλλά και
χρηματοδότησης τόσο για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα
απασχολώντας άνεργους ωφελούμενους, όσο και για τις Κοιν. Σ.Επ, από την εκπρόσωπο της
Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και Κοινωνιολόγο κα Δήμητρα Πρωτοψάλτη.
Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων Ενεργειών Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης‐ Δικτύωσης‐ Συμβουλευτικής και Κατάρτισης από τον Συντονιστή Εταίρο
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΙΜΕΔΕ» κο Μιχάλη Γαλουζίδη. Ο κος Γαλουζίδης περιέγραψε
τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής από την πλευρά των συμμετεχόντων, τόνισε την
υποχρέωση της Α.Σ να προετοιμάσει τους ανέργους ωφελούμενους, κάνοντας όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής τους μέχρι και την επιβεβαίωση της
εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και επισήμανε ότι στόχος της δικτύωσης,
μεταξύ άλλων, είναι να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις για τα
πλεονεκτήματα από την πρόσληψη των ωφελούμενων του προγράμματος.
Οι Αιτήσεις συνεχίζονται έως και τις 7/4/2014 να παραλαμβάνονται από τα γραφεία της
Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην οδό Αμβροσίου Φραντζή 3, Ν. Κόσμος Αττικής
Οι υπόλοιποι ομιλητές παρουσίασαν ο καθένας μέσα από την εξειδικευμένη επιστημονική
σκοπιά τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου και τα οποία
αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς προβλέπεται η σύσταση
τουλάχιστον δύο Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας για την διαχείριση των Αποβλήτων και
για την συνεργασία των ανεξάρτητων συνεργείων με τις ασφαλιστικές εταιρείες.
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