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Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ)

Η Ε.Α.Τ.Α. A.E., είναι ο υποστηρικτικός επιχειρησιακός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων.

Υλοποιεί αναπτυξιακά έργα και δράσεις, ώστε η Αθήνα:

✓ να εξελιχθεί σε βιώσιμη, προσβάσιμη και ελκυστική πόλη για τους κατοίκους της,

✓ να προσελκύσει επισκέπτες, επενδυτές και ταλέντο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη

της επιχειρηματικότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το επιτυγχάνει μέσα από:

✓ Προώθηση Καινοτομίας, Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, με έμφαση

στους τομείς Τουρισμού και Πολιτισμού

✓ Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος της Αθήνας

✓ Προώθηση κοινωνικής συνοχής και ένταξης

✓ Υποστήριξη Στρατηγικών και Επενδυτικών προτεραιοτήτων του Δήμου Αθηναίων

✓ Σύμπραξη με φορείς του ιδιωτικού τομέα και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Δράσεις της ΕΑΤΑ

Η αποτελεσματική διαχείριση της κοινωνικής κρίσης από πλευράς Δήμου

Αθηναίων, είναι μέρος της αποστολής της ΕΑΤΑ και μεταξύ των κεντρικών αξόνων

του επιχειρησιακού σχεδιασμού της, με βασικούς πυλώνες την καταπολέμηση

της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της

κοινωνικής συνοχής. Αυτό επιδιώκεται και επιτυγχάνεται μέσω δράσεων όπως:

✓ Skills on Demand | εξατομικευμένες δεξιότητες για την αποτελεσματική 

απορρόφηση από την αγορά εργασίας.

✓ Open Social Network | υποστήριξη ευάλωτων ειδικών ομάδων που απειλούνται ή 

βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

✓ συνΑΘΗΝΑ | αναβάθμιση και συνέχιση λειτουργίας του συνΑθηνά για την 

περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας στην λειτουργία της πόλης της 

Αθήνας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας 

των Πολιτών του Δήμου Αθηναίων.

✓ Στέγαση και Εργασία για αστέγους πολίτες | μετάβαση από τις δομές 

επείγουσας στέγασης και τους ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις.

✓ Curing the Limbo | δημιουργία καινοτόμου μοντέλου ένταξης προσφύγων.

✓ Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για Αιτούντες Άσυλο | συμβολή στην 

αξιοπρεπή στέγαση και διαβίωση των αιτούντων άσυλο.

✓ Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων 

Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής | κάλυψη βασικών 

αναγκών, παροχή συνθηκών αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης, καθώς και 

προώθηση ευημερίας και ενδυνάμωσης του πληθυσμού που διαμένει στον Ελαιώνα. 

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



EEA GRANTS - Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ

Το 1992, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,

δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που

δημιουργήθηκε από αυτές τις τρεις χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες, www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



EEA GRANTS | Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Το έργο «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας - Εξατομικευμένες Δεξιότητες - (Skills on Demand)» 

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Το έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 

και χρηματοδοτείται με 2.468.000 ευρώ.

Το Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, 

χρηματοδοτείται από τα «EEA Grants 2014 – 2021» με 6.500.000 ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες,  https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Η ΣΟΛ Crowe

Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα είναι 

η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Η ΣΟΛ Crowe παρέχει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων, 

που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε όλο το εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας όλους τους τομείς της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας -Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης, Φορολογικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Κινδύνων, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσίες Business Monitoring, Υπηρεσίες HTL, Υπηρεσίες Τεχνολογίας.

https://solcrowe.gr/

Η HumanRights360 είναι οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία και

ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς διακρίσεις.

Βασικοί άξονες δραστηριότητάς της είναι υπηρεσίες ένταξης, επανένταξης και υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών 

(αποφυλακισμένοι, άνεργοι), καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους, στρατηγική επικοινωνία και παρεμβάσεις (advocacy) για 

θέματα που αφορούν καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμών, διαχείριση επιχορήγησης EEA Grants και 

άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης.

https://www.humanrights360.org/el/

Η HumanRights360

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Το έργο

Το έργο «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας –

Εξατομικευμένες Δεξιότητες – Skills on Demand» φιλοδοξεί να συμβάλει:

✓ στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

✓ στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

Κεντρική δράση του προγράμματος, είναι η προώθηση της απασχόλησης

ευάλωτων, ανέργων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων μέσα από ένα ολιστικό

πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

Η σύλληψη της αρχικής πρότασης από την ΕΑΤΑ, γεννήθηκε μέσα από:

✓ διεξοδική έρευνα των αναγκών των επιχειρήσεων του Δήμου

✓ δημιουργική ανάγνωση αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων

✓ την πλούσια εμπειρία από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών

Το έργο έχει περίοδο υλοποίησης 25 μηνών και ολοκληρώνεται στις 31/10/2023.

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Στόχοι του Έργου

Οι Βασικοί Στόχοι που έχουν τεθεί είναι:

✓ Συστηματική αναγνώριση και κάλυψη αναγκών που εμφανίζει η αγορά εργασίας 

σε τοπικό επίπεδο

✓ Υποστήριξη ένταξης ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, 

✓ Συνολική ενίσχυση της ικανότητας του Δήμου της Αθήνας ως προς την 

ενδυνάμωση και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της 

απασχόλησης. 

Η ΕΑΤΑ καινοτομεί, συστήνοντας ένα δυναμικό μοντέλο εξατομικευμένης 

υποστήριξης που: 

➢ Επενδύει στον άνθρωπο και στις ικανότητές του, που μπορούν να εξελιχθούν σε 

πιστοποιημένη γνώση, σε εργασιακή εμπειρία, σε νέα, διαρκή και μεταβιβάσιμα 

επαγγελματικά εφόδια, στην προοπτική που δίνει σε ευάλωτες ομάδες η 

επαγγελματική ένταξη, η κοινωνική ενδυνάμωση και η καταξίωση.

➢ Στηρίζει τις επιχειρήσεις ειδικά τις ΜμΕ, που έχουν ανάγκη νέων, σύνθετων 

προσόντων, από ανθρώπους με διαφοροποιημένα προφίλ, που μπορούν να 

αξιοποιηθούν άμεσα και να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους και μέσα από αυτή, 

στη δημιουργία και διατήρηση νέων, αξιόλογων θέσεων εργασίας.

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Τρόπος Υλοποίησης

Η επίτευξη των στόχων του έργου, θα γίνει μέσω ενός δομημένου σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει: 

✓ Αναγνώριση αναγκών των επιχειρήσεων ως προς τις θέσεις εργασίας και ως προς τις δεξιότητες του 

προσωπικού που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, 

✓ Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που να ανταποκρίνονται στις αναγνωρισμένες ανάγκες των 

επιχειρήσεων και κατάρτιση των ωφελούμενων του έργου, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, 

✓ Παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 

ωφελούμενους με έμφαση σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 

✓ Διασύνδεση των ωφελούμενων του έργου με τις επιχειρήσεις και ταίριασμα με τις αμοιβαίες 

ανάγκες ως προς τις θέσεις εργασίας και ενεργή υποστήριξη της απασχόλησής τους, 

✓ Υποστήριξη των επιχειρήσεων με υπηρεσίες συμβουλευτικής για τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας και δημιουργία ενός ενεργού δικτύου μεταξύ ΕΑΤΑ, φορέων και των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν. 

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Στελέχωση Ομάδας Έργου

Συγκροτείται αυτοτελής ομάδα έργου 

με έμπειρα στελέχη σε διεθνή 

προγράμματα, ισχυρή γνώση της 

αγοράς εργασίας και των 

επιχειρήσεων, σε συνεργασία με 

επιλεγμένες δομές της ΕΑΤΑ.

Διεξαγωγή Έρευνας Αγοράς

Εκπονείται έρευνα αγοράς με σκοπό 

τη διάγνωση αναγκών των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην Αθήνα, σε σχέση με τις θέσεις 

απασχόλησης και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στην εύρεση 

καταρτισμένου προσωπικού. 

Κατασκευή 

Πλατφόρμας Έργου

Ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα 

με πολλαπλές χρήσεις:  

✓ Εκπαίδευση ωφελούμενων

✓ Συνεργασία των διάφορων μερών

✓ Εποπτεία και τεκμηρίωση της 

διαδικασίας.  

Προσέλκυση Ωφελούμενων

Με ανοικτές και ευρείες ενέργειες 

καλούνται δυνητικοί ωφελούμενοι, με 

έμφαση σε ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού. 

Παροχή Συμβουλευτικής & 

Ψυχολογικής Υποστήριξης

Στην ορθή καθοδήγηση των 

ωφελούμενων, συμβάλει καθοριστικά η 

εξατομικευμένη υποστήριξη από 

επαγγελματίες εργασιακούς 

συμβούλους και ψυχολόγους, σε όλα τα  

στάδια της διαδικασίας.

Πιστοποίηση Ωφελούμενων

Με την ολοκλήρωση του κύκλου 

κατάρτισης, οι ωφελούμενοι λαμβάνουν 

πιστοποίηση για τις δεξιότητες που 

απέκτησαν ή εξέλιξαν, διασφαλίζοντας  

τους ίδιους αλλά και τις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις και αποκτώντας έτσι 

πιστοποιημένη κατάρτιση.

Βήματα Υλοποίησης

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας 

αγοράς, δημιουργείται κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των 

ωφελούμενων, που θα αξιοποιηθούν 

στην εύρεση εργασίας.

Δημιουργία 

Εκπαιδευτικού υλικού

Οι ωφελούμενοι παρακολουθούν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω 

ασύγχρονης πλατφόρμας (e-learning), 

ανάλογα με τις δεξιότητες που ήδη έχουν 

αλλά και με αυτές που κρίνουν πως 

πρέπει να αποκτήσουν, μέσα από την 

εξατομικευμένη συμβουλευτική 

υποστήριξη.

Εκπαίδευση Ωφελούμενων

Προσέλκυση Επιχειρήσεων

Με ανοικτή αλλά και στοχευμένη 

επικοινωνία στους κλάδους 

ενδιαφέροντος, καλούνται επιχειρήσεις 

να επωφεληθούν μέσω της 

απασχόλησης καταρτισμένων 

ωφελούμενων. 

Διασύνδεση Ωφελούμενων με 

Επιχειρήσεις

Η επιτυχής σύνδεση ωφελούμενου-

επιχείρησης, γίνεται με τη στήριξη των 

συμβούλων του προγράμματος, με βάση 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως εμπειρία, 

soft skills, τομέα κατάρτισης αλλά και τις 

αμοιβαία διαγνωσμένες ανάγκες των μερών.

Παροχή Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης σε Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν 

καταρτισμένους, επωφελούνται υποστήριξης 

από εξειδικευμένους συμβούλους για τον 

εντοπισμό ζητημάτων που χρήζουν βελτίωσης 

κατά την περίοδο απασχόλησης, συμβάλλοντας 

στη διατήρηση διαρκούς εργασιακής σχέσης. 

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της 

Φτώχειας Εξατομικευμένες Δεξιότητες – Skills on Demand

Σε όλη τη διάρκεια του Έργου και σε κάθε επιμέρους πτυχή του, δίνεται έμφαση στη 

συμπερίληψη, στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση, στην καινοτομία: 

✓ Όλες οι παροχές του Προγράμματος, προς ωφελούμενους και επιχειρήσεις είναι 

εντελώς δωρεάν. 

✓ Δημιουργείται ειδικός χώρος με σταθμούς εργασίας, για πολίτες που δεν έχουν 

πρόσβαση σε ΗΥ και διαδίκτυο. 

✓ Γίνεται έρευνα αγοράς σε κλάδους που δεν είναι στην «οπτική» των 

ωφελούμενων, ώστε να ανοίγονται νέες προοπτικές για τους ίδιους αλλά και για 

τις επιχειρήσεις, ακόμα και για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων. 

✓ Αξιοποιούνται παράλληλες δράσεις της ΕΑΤΑ, του Δήμου Αθηναίων, 

συνεργαζόμενων ή οικείων γεωγραφικά φορέων και επιδιώκονται 

εποικοδομητικές συνέργειες.

Η επιτυχία του έργου Skills on Demand, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη, 

στην επιχειρηματική και κοινωνική καινοτομία, για την ενδυνάμωση των πολιτών της 

Αθήνας, την τόνωση και την εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας.

Διαχειριστής επιχορήγησης Φορέας υλοποίησης



Ευχαριστούμε 

για τη συμμετοχή σας!

develop.thisisathens.org/el/sod


