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Επιτυχής η ημερίδα Δικτύωσης με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις  
της Α.Σ.  «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 
Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 10 Αναπτυξιακών Συμπράξεων από την Περιφέρεια Αττικής, που 

υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014 στο ΕΒΕΠ, 
εκδήλωση, κατόπιν πρωτοβουλίας της Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Δράσης 10 «Διασύνδεση με άλλες ΑΣ και συναφείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται με τους κύριους 
τοπικούς - εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς» της Πράξης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ» και κωδικό MIS 464668. Στόχος του έργου: η προώθηση 78 
ωφελουμένων στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

Στόχος της εκδήλωσης, η ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων των Αναπτυξιακών Συμπράξεων, η οποία 
θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη των 
στόχων των έργων. 
Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση μέτρων για την υποστήριξη της 
αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 
κ. Α. Μιχάλαρος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν οι Τοπικοί φορείς   και 
να συνεργασθούν με τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ώστε από κοινού να δώσουν λύσεις στο φλέγον ζήτημα 
της απασχόλησης. 

Όπως επισημάνθηκε από όλους τους συμμετέχοντες, λόγω της σημαντικής επιδείνωσης της 
ικανότητας των επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους και ακόμα πιο δύσκολα ανέργους ΕΚΟ, καθώς και 
της καθολικής αδυναμίας των ανέργων να προχωρήσουν σε εκκίνηση επιχειρηματικότητας, είτε αφορά σε 
αυτοαπασχόληση, είτε ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, απαιτείται η διάθεση πόρων για 
την χρηματοδότηση διακριτού έργου προώθησης της απασχόλησης – αυτοαπασχόλησης και ίδρυσης 
ΚοινΣΕπ, για την επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων σε έργα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ. 
Προς τούτο θα πρέπει να προβλεφθεί άμεσα: 
· Η διασύνδεση με άλλα προγράμματα επιδότησης της ετεροαπασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης 
· Η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου για την προώθηση σε δράσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
· Η χρηματοδότηση του start-up των κοινωνικών επιχειρήσεων από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.  
· Διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων για τους ωφελούμενους των ΤΟΠΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ 

Μόνον μέσα από τα κίνητρα που θα παρασχεθούν, θα επιτευχθούν οι στόχοι των συγκεκριμένων 
Προγραμμάτων και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας πόρων. 

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τη διάχυση καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
διαχείρισης των Πράξεων, αποφασίστηκε, μέσω σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας, η σύσταση Δικτύου 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων, οι οποίες υλοποιούν έργα ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ, ώστε να καταβληθεί η μέγιστη 
δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση ποιοτικών και επιτυχημένων έργων. 
 
Η Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ»,  υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των 
Τοπικών Αγορών Εργασίας» ( ΤΟΠΣΑ ) του Άξονα Προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής 
Εξόδου» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
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