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Συντονιστής Εταίρος 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

   

 

 

Η Πράξη «Αλλα-ΖΩ την Πόλη μου» εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας 

Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΤ 0613-1  

Δίνεται παράταση στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή των 

ωφελουμένων στην Πράξη “Αλλα-ΖΩ την Πόλη μου” μέχρι την Παρασκευή 5/7/2013.  Για τους 

ωφελούμενους που ήδη έχουν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής η διαδικασία επιλογής θα 

ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών. 

Η Πράξη απευθύνεται σε ανέργους που προέρχονται από τον Δήμο Χαλανδρίου και τους όμορους 

Δήμους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

• μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, 

• αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, 

• άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια. 

Οι συμμετέχοντες, μετά από κατάρτισή τους σε θέματα «Κηποτεχνίας και καλλιέργειας 

οπωρολαχανικών σε ταράτσες και μπαλκόνια», «Ελαιοχρωματισμού εξωτερικών όψεων κτιρίων» 

και «Συλλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης υλικών και απορριμμάτων», θα τύχουν 

συμβουλευτικής υποστήριξης και υπηρεσιών δικτύωσης για τη δημιουργία και λειτουργία 

ατομικών επιχειρήσεων ή κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή θα προωθηθούν για 

απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 

Διαδικτυακό Τόπο της Πράξης (http://www.allazotinpolimou.gr) και στα ακόλουθα σημεία 

επικοινωνίας/υποδοχής αιτήσεων:  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Δήμος  Χαλανδρίου 

Κεντρικό ΚΕΠ Δήμου Χαλανδρίου 

Γρ. Γυφτοπούλου 2, 1
ος

 όροφος 

Εργάσιμες Ημέρες & Ώρες 10:00 – 13:00 

Τηλ.: 210 6801634, Fax: 210 6801635 

 

M.K.O. PRAKSIS 

Υπ. Επικοινωνίας:  Ηλέκτρα Κουτσουμάνη 

Τηλ.: 210 520 5200 

Fax: 210 520 5202 

Email: info@praksis.gr 

 


