
 

 

 

 
 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

 

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους 
(Πειραιάς) 

Το ΕΚΠΑ Αθήνας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης 

Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιά, αναπτύσσουν κοινές δράσεις με σκοπό την 

πληρέστερη υποστήριξη και την ενδυνάμωση ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην 

αγορά εργασίας.  

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας θα πραγματοποιηθούν ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης 

και συμβουλευτικής για ανέργους στον Πειραιά. Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και 

υλοποιούνται από εργασιακούς συμβούλους του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΕΚΠΑ Αθήνας). 

Κατά τoυς μήνες Απρίλιο - Μάιο 2019 θα υλοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:   

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου Ημερομηνία Ώρα Χώρος 

1 Τεχνικές Πλοήγησης στην 
Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη 

επιλογής 

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 11:00 έως 14:00 ΚΔΒΜ Πειραιά (2ος 
όροφος) 

2 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
Επαγγελματικής 

Προσαρμοστικότητας 

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 11:00 έως 14:00 ΚΔΒΜ Πειραιά (2ος 
όροφος) 

3 Δικτύωση και δίκτυα 
σταδιοδρομίας κατά την 

αναζήτηση εργασίας 

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 11:00 έως 14:00 ΚΔΒΜ Πειραιά (2ος 
όροφος) 

4 Προσωπική και κοινωνική 
ενδυνάμωση κατά την 
αναζήτηση εργασίας: 

Διαχείριση χρόνου/ άγχους/ 
μεταβάσεων 

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019 11:00 έως 14:00 ΚΔΒΜ Πειραιά (2ος 
όροφος) 

5 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Λήψης 
Επαγγελματικής Απόφασης 

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 11:00 έως 14:00 ΚΔΒΜ Πειραιά (2ος 
όροφος) 

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν στην αίθουσα διδασκαλίας του Κέντρου Διά Βίου 

Μάθησης του Δήμου Πειραιά ( Ακτή Ποσειδώνος & Δημοσθένους 2, Πύργος, 2
ος

 όροφος) . 

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα ξεκινήσουν την Τρίτη 9 Απριλίου 2019  από τις 8:00 έως και τις 14:00 

μμ., μέχρι την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν, διά ζώσης                                   

ή στην Ηλεκτρονική  διεύθυνση:  paideiasdp3@pireasnet.gr , του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης (τηλέφωνα 

επικοινωνίας: 2132024715 & 705). 

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Λειτουργία των εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής 

πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα 

κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περισσότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΠΑΠ-Αττική)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων» 
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