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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συµµετοχής ανέργων των ∆ήµων Αγίας Παρασκευής
και Χαλανδρίου στο πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ «FESTIVAL FACTORY»

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη (Α.Σ.) «Αναπτυξιακή Σύµπραξη για τη ∆ηµιουργία επιχειρήσεων στον

τοµέα του πολιτισµού» καλεί τους ενδιαφερόµενους ανέργους των ∆ήµων Αγίας Παρασκευής και
Χαλανδρίου, να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα προώθησης στην απασχόληση

«FESTIVAL FACTORY». Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα πλέγµα δράσεων που αφορούν στην
επιλογή, κατάλληλη προετοιµασία, κατάρτιση, επιµόρφωση, συνεχή επαγγελµατική καθοδήγηση,

ολοκληρωµένη συµβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 78 ανέργων, µε σκοπό την επανένταξή
τους στην αγορά εργασίας.

Για την υποβολή των αιτήσεων καθώς και για κάθε πληροφορία σχετική µε το πρόγραµµα FESTIVAL

FACTORY, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω σηµεία:

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.

∆ήµος Αγίας Παρασκευής: ∆ηµαρχείο, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Λ. Μεσογείων

415-417 (ισόγειο), κα Γρεκούση Μαρία Χριστίνα, τηλέφωνο: 2132004601, ώρες: 08:30-14:30
2.

∆ήµος

Χαλανδρίου:

∆ηµαρχείο,

∆ιεύθυνση

Προγραµµατισµού,

Οργάνωσης

&

Πληροφορικής, Τµήµα Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου (3ος

όροφος), κος Χριστοφής Κυριάκος, τηλέφωνο: 213 2023887, ώρες: 07:30-14:30

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
3.

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ Α.Ε.

Τηλέφωνο: 210 8838540 (∆ρανδάκη Αννίκα), ώρες : 10:00 – 16:00
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν :
→ Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆
→ Νέοι επιστήµονες (Μηχανικοί, ∆ικηγόρος, Ιατρός, Οδοντίατρος, Κτηνίατρος, Φαρµακοποιός,
κλπ, µε προϋποθέσεις )

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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→ Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ µε χαµηλά εισοδήµατα
Οι συµµετέχοντες ολοκληρώνοντας την προετοιµασία τους µέσω των δράσεων του έργου, θα

αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος µε συνεχή επαγγελµατική και επιχειρηµατική καθοδήγηση από εξειδικευµένους
συµβούλους επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να προχωρήσουν στην ίδρυση της δικής τους

επιχείρησης στον τοµέα του πολιτισµού (ατοµικής ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης) ή να
προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάµενες τοπικές επιχειρήσεις, ή ακόµη και να αποκτήσουν τις

προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράµµατα (ανάπτυξη
επιχειρηµατικού Σχεδίου).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 και λήγει την Παρασκευή 11
Απριλίου 2014.
* Το πρόγραµµα υλοποιεί η Α.Σ. «FESTIVAL FACTORY» που απαρτίζεται από τους φορείς: ΙΝΙΤΙΑ ΑΕ
(Συντονιστής Α.Σ.), ∆ήµος Αγίας Παρασκευής, ∆ήµος Χαλανδρίου, Κέντρο Ενηµέρωσης και Επιµόρφωσης
∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΕΕ Α.Ε., ∆ίκτυο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ΑΜΚ «Κέντρο Ανάπτυξης και

Επιχειρηµατικότητας» ΚΕΑΕΠ.

Η πράξη «∆ηµιουργία επιχειρήσεων στον τοµέα του πολιτισµού», υλοποιείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την
απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης, του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρεις
Σύγκλισης», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
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