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Ρόδος, 22.10.2014 

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" 

 ΦΟΡΕΑΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΕΥΚΕΚΟ) 

 

Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και 

προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και 

ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας 

 

Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της 
δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η 
διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων 
συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Η δράση αποτελεί μια από τις κεντρικές πρωτοβουλίες 

του «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας». 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 19.466.000.00 € και υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού 2007–2013», ενώ 
αναμένεται να ενταχθεί στο νέο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση 2014-2020», μόλις αυτό εγκριθεί, όπου και θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου. 

Οι Μηχανισμοί θα δημιουργηθούν από αναπτυξιακές συμπράξεις (βάσει του άρθρου 18 του Ν. 
4019/2011) οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και στις οποίες θα 
συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών. 

Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών μιας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς 
επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και η λειτουργία κόμβου πληροφόρησης 
για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 
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Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.489 άτομα που ανήκουν μεταξύ άλλων σε ευάλωτες 

ομάδες (ΑμεΑ, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, αποφυλακισθέντες, ανήλικοι παραβάτες) 

και ειδικές ομάδες του πληθυσμού (άνεργοι νέοι, άνεργες γυναίκες, άνεργοι άνω των 
πενήντα ετών, μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μέλη πολύτεκνων 

οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, αναλφάβητοι, κάτοικοι απομακρυσμένων 

ορεινών και νησιωτικών περιοχών, γυναίκες/άντρες θύματα trafficking, άτομα με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μετανάστες, πρόσφυγες), εκ των οποίων: 

 6.489 θα είναι υποψήφιοι/δυνητικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες 

 6.000 θα είναι υφιστάμενοι κοινωνικοί επιχειρηματίες 

Οι Αιτήσεις των αναπτυξιακών συμπράξεων υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία για την 
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία,  

Διεύθυνση : Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 

έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014. 

Η σχετική Πρόσκληση καθώς και μια σειρά συνοδευτικών εγγράφων έχουν αναρτηθεί στην 
Ενότητα Προσκλήσεις-Προκηρύξεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΚΤ της ιστοσελίδας 
www.esfhellas.gr και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: 

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3879. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την 
Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία www.keko.gr. 

 
 

 
Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε 
  

Τμήμα Τεχνικής Στήριξης ΟΤΑ 

Τηλ. 2241075323 (εσωτ. 28) 
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