
 



 

   

 
  

 

Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας προσφέρει δωρεάν 

διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καταπολεμώντας τη γυναικεία 

ανεργία: Εργαλεία υποστήριξης για την εύρεση εργασίας», στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού έργου RE-START. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν 

μείνει εκτός αγοράς εργασίας για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους και επιθυμούν 

να επανέλθουν στην απασχόληση.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή συνάντηση που θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στις 12:00-13:30, στην οποία θα 

παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για 

την παρακολούθησή του. Στην αρχή της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί ομιλία από 

την Ένωση Γυναικών Ελλάδος με θέμα «Οικογενειακές υποχρεώσεις και γυναικεία 

ανεργία».  

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος.  

 

 

 

 

Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: 

• Η απόκτηση κινήτρων και αυτοπεποίθησης για την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας 

• Η λήψη υποστήριξης με προσανατολισμό στην αγορά ώστε να επιτευχθεί η 
εύρεση της κατάλληλης εργασίας 

• Ο εντοπισμός δικτύου υποστήριξης ώστε να ξεπεραστούν οι κοινωνικές και 
δομικές ελλείψεις 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι διαδικτυακή και δεν απαιτεί πολύ χρόνο 

ενασχόλησης. 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 
 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApfu-

trTwtGdPSB35bZQFhjEQTBVnypJVL 

 

https://www.kmop.gr/el/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApfu-trTwtGdPSB35bZQFhjEQTBVnypJVL
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApfu-trTwtGdPSB35bZQFhjEQTBVnypJVL


 

   

 
  

 

Εκπαιδευτική Δομή  

  

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος θα δοθούν βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο RE-START και το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://www.re-start-project.eu/el/home-el/  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

2103637547 ή στο email: restart-project@kmop.org. 

 

 

 

Ενότητα 1 Αναπτύξτε ένα σχέδιο δράσης και λάβετε αποφάσεις 

Ενότητα 2 Αποκτήστε περισσότερη αυτοπεποίθηση και ενδυνάμωση 

Ενότητα 3 Εξερευνήστε τις δικές σας ανάγκες και πόρους για να μπείτε ξανά 

στην αγορά εργασίας 

Ενότητα 4 Γνωρίστε τις ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων σας 

Ενότητα 5 Μάθετε για τα εργασιακά σας δικαιώματα, ειδικά σχετικά με τη δική 

σας κατάσταση 

https://www.re-start-project.eu/el/home-el/
https://www.re-start-project.eu/el/home-el/


 

   

 
  

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο 

Διαδίκτυο, εφόσον θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το 

ευρύ κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα 

συμφωνεί με τα ακόλουθα: 

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να 

διαβάζονται, να συλλέγονται ή να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και 

άλλους συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο. 

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης, όπως φωνητικά, άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που 

παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της εκδήλωσης και 

καταγράφονται επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου. 

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με το διαδικτυακό θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους. 

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 

όταν αποκαλύπτουν οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι 

πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους 

συμμετέχοντες-ουσες 

 

 

 

Δηλώστε συμμετοχή  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApfu-trTwtGdPSB35bZQFhjEQTBVnypJVL

