
υνολικά, ο στόχος της δράσης του Δικτύου είναι η  

κινητοποίηση φορέων, επαγγελματιών, εργοδοτών, αλλά 

και των ίδιων των       ανέργων για μια ισότιμη ένταξη στην 

αγορά εργασίας. Μια αγορά όπου θα  αξιοποιούνται οι 

προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και οι 

επαγγελματικές  γνώσεις του ατόμου και η εργασιακή του 

εμπειρία. 

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με την πεποίθηση ότι η ισότιμη 

ένταξη στην αγορά εργασίας, αποτελεί βασικό δικαίωμα 

κάθε πολίτη για μια δίκαιη ευκαιρία στη ζωή, τη  

συνύπαρξη, τη δημιουργία, την    παραγωγικότητα και την 

ευημερία. 

Σηλέφωνα επικοινωνίας με το Δίκτυο : 

ΙΑΝΟ: 2310 2310550919   Βούζα Έμυ , Φριστοφορίδου Μάρθα 

 ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: 2310 221382 Κατσιώκαλη Όλγα, Σορτοπίδου Άννα 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ:   2310 221235 (εσωτ. 211 ), 2310544939  Κολούδα οφία   

ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ: 2313324651   Βλάχβεη Αθηνά , Μεσημέρη  Ιουλία  

ΠΠΑ: 2310 500477 ταματιάδου Κλεοπάτρα , Υραγκιαδάκης Κώστας 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΓΕΕ : 2310 385810  Ασβεστά Μαίρη, Ορφανός Άκης                                                                                             

ΟΑΕΔ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ: 2310 
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     “ΤΝ+ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ” 

ΔΙΚΣΤΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΑΠΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ           

ΑΣΟΜΩΝ ΣΗΝ  ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ  



Σο Γίκηςο “YN+ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ” ζςγκποηήθηκε 

ηο 2014 με ππυηοβοςλία ηυν θοπέυν απεξάπηηζηρ ΙΑΝΟ, 

ΚΔΘΔΑ, ΠΔΘΔΑ ΑΡΓΩ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

ΑΤΣΟΒΟΗΘΔΙΑ (ΠΠΑ), καθώρ ηος ΙΝ.Δ ΓΔΔ και ηος 

ΟΑΔΓ. Η πολύσπονη ζςνεπγαζία μεηαξύ ηυν επαγγελμαηιών 

πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζε θέμαηα ένηαξηρ και απεξάπηηζηρ, 

η  μακπόσπονη εμπειπία με ηην ομάδα ηυν απεξαπηημένυν   

αηόμυν, η ζςνειδηηοποίηζη ηηρ ανάγκηρ για ανάλητη πιο  

ενεπγήρ δπάζηρ εν μέζυ κοινυνικοοικονομικήρ κπίζηρ, 

οδήγηζαν ηοςρ παπαπάνυ θοπείρ ζηην απόθαζη για ηην 

οπγάνυζη ηος Γικηύος. 

 

Οι ππυηοθανείρ ζςνθήκερ κοινυνικο-οικονομικήρ επιζθάλειαρ,  η 

πεπιοπιζμένη πποζθοπά θέζευν επγαζίαρ, η έλλειτη               

καηάλληληρ ενημέπυζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ ηυν                

επγοδοηών και ηυν θοπέυν πος αζσολούνηαι με θέμαηα      

απαζσόληζηρ, η ανάγκη για ζςνεσή εςελιξία και άμεζη        

πποζαπμογή ηυν  ππογπαμμάηυν και ηυν ανέπγυν ζηα νέα 

δεδομένα ηηρ αγοπάρ επγαζίαρ και ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ, 

ςποδεικνύοςν ηη ζςνεπγαζία, ηην αλληλοϋποζηήπιξη  και ηη 

ζςζπείπυζη ηυν επαγγελμαηιών ζε κοινή ζςλλογική δπάζη. 

ηόσοι ηηρ δπάζηρ ηος Γικηύος: 

Η δικηύυζη και η ζςνεπγαζία ηυν θοπέυν θεπαπεςηικήρ  

ανηιμεηώπιζηρ ηυν εξαπηήζευν και δομών ςποζηήπιξηρ 

ηηρ απαζσόληζηρ, με ζηόσο ηην άμεζη και ζςνεσή         

ενημέπυζη για ηιρ εξελίξειρ ζηην αγοπά επγαζίαρ και ηο 

σώπο ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ .  

Η δικηύυζη και η ζηαθεπή ζςνεπγαζία ζε ηοπικό επίπεδο με 

επισειπήζειρ, επγοδοηικέρ οπγανώζειρ, επαγγελμαηικά 

επιμεληηήπια και ζυμαηεία. Η πποζπάθεια έσει ζηόσο 

ηην ενημέπυζη και ηην εςαιζθηηοποίηζή ηοςρ υρ ππορ 

ηην επγαζιακή και κοινυνική ένηαξη ηυν 

απεξαπηημένυν αηόμυν και μέζυ ππογπαμμάηυν 

επιδόηηζηρ για ηην απαζσόληζη και ηην 

επισειπημαηικόηηηα. 

Η ανηαλλαγή εμπειπιών και καλών ππακηικών υρ               

ππορ ηιρ εξελίξειρ ζηην αγοπά επγαζίαρ και ηην                                

επισειπημαηικόηηηα.  

Η ανάδειξη ηος πόλος πος μποπούν να διαδπαμαηίζοςν οι 

κοινυνικέρ επισειπήζειρ ζηη δημιοςπγία θέζευν             

επγαζίαρ και ειζοδήμαηορ για ηην ομάδα ηυν                  

απεξαπηημένυν αηόμυν όπυρ επίζηρ και ζηην ηοπική   

ανάπηςξη. 


