
Κοι.Σ.Π.Ε 10ου ΤΟ.Ψ.Υ Αττικής «διαδρομές» 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΤΣΟΥΔΑ 
Παιδαγωγός-Ψυχολόγος 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές 



Ο Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», ιδρύθηκε το 2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2716/1999 

(άρθρο 12)  και ανήκει στον 10ο Τομέα Ψυχικής Υγείας. Η ιδέα για τη σύστασή του προήλθε από το 

ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας και 

υλοποιήθηκε με τη συνεχή υποστήριξή της. 

 

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Έχει 

παραγωγική – εμπορική ιδιότητα και συγχρόνως αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας εποπτευόμενη από 

το ΥΥΚΑ. 

 

Ο Κοι.Σ.Π.Ε 10 ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής είναι ένας από τους 23 Κοι.Σ.Π.Ε οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται  σήμερα σε Πανελλήνιο επίπεδο. 

 

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κοι.Σ.Π.Ε –Πο.Κοι.Σ.ΠΕ και εκπροσωπείται 

στο ΔΣ της Πο.Κοι.Σ.Π.Ε. 

Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oυ ΤΟ.Ψ.Υ Αττικής.  



Επιπλέον, ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια του Ν. 4019/11, ο Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές 

έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με Α.Μ.Κ.Ε Β00350 

 

Επομένως, ο Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» υπηρετεί κοινωνικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ αναζητά 

διαρκώς και αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετήσει τους 

οικονομικούς και ψυχοκοινωνικούς σκοπούς, τις αρχές και τις αξίες του 

Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oυ ΤΟ.Ψ.Υ Αττικής.  



 

Εταίροι/ Μέλη των ΚοιΣΠΕ:  

Τα μέλη των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον Ν. 2716/99 διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες :   

A. Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  ηλικίας από 15 και πάνω σε ποσοστό τουλάχιστο 35% 

Β.          Επαγγελματίες ψχικής υγείας , ψυχίατροι και ψυχολόγοι , κά.  σε μέγιστο ποσοστό έως  45%  

Γ.         Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, , υπό τον όρο ότι προβλέπεται από το Καταστατικό των Κοι.Σ.Π.Ε,  

σε μέγιστο ποσοστό 20% 

 

Εταίροι/Μέλη του ΚοιΣΠΕ διαδρομές:  

Ο αριθμός των εταίρων του Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» σήμερα ανέρχεται σε 94 μέλη εκ των οποίων  

 οι 47, δηλαδή ποσοστό 50%, ανήκουν στην Α κατηγορία,  

 οι 31, δηλαδή ποσοστό 32,98%, ανήκουν στην Β κατηγορία,  

 και οι 16, δηλαδή ποσοστό 17,02% ανήκουν στην Γ κατηγορία των μελών του. 

 

Αποκλείονται υποψήφια μέλη,  φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  που συμμετέχουν σε άλλο Κοινωνικό Συνεταιρισμό (ΚοιΣΠΕ) 

την ίδια χρονική περίοδο και για το ίδιο σκοπό. 

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   



 
Συνεταιριστικές μερίδες 
 

Όπως σε κάθε συνεταιρισμό , το συνεταιριστικό κεφάλαιο των Κοι.Σ.Π.Ε δημιουργείται με την καταβολή 

συνεταιριστικών μερίδων από τα μέλη τους, οι οποίες μπορεί να είναι:  

 

Υποχρεωτικές: Προβλέπεται η κατοχή 1 υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας  για κάθε μέλος. 

 Κάθε συνεταιριστική μερίδα είναι ίση και αδιαίρετη και αντιστοιχεί σε μία ψήφο. 

  

Προαιρετικές: (Εφόσον προβλέπεται από το Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε τα μέλη του μπορούν να προμηθευτούν έως 

5 συνεταιριστικές μερίδες ως φυσικά πρόσωπα και οι οργανισμοί οποιουδήποτε είδους μπορούν να προμηθευτούν όσες 

επιθυμούν).  

Ρητά προβλέπεται από το Νόμο ότι ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων δεν αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ψήφων..  

Ο κανόνας είναι : Ένα Μέλος μία Ψήφος . 

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   



 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   

Η απασχόληση στους ΚοιΣΠΕ : 
 
 

Τα άτομα με ψυχοκοινωνικά  προβλήματα  

      Εργάζονται και αμείβονται σύμφωνα με την παραγωγικότητα τους και τον χρόνο απασχόλησής τους, όπως 

προβλέπεται  κάθε φορά από το εργασιακό δίκαιο.  

     Το εισόδημα από την εργασία τους  προστίθενται στα επιδόματα τους και τις συντάξεις τους.   

     Ασφαλίζονται για την εργασία τους από τους Κοι.Σ.Π.Ε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 

 

Οι εργαζόμενοι στο πεδίο της ψυχικής υγείας  - Δημόσιοι Υπάλληλοι – Ψυχίατροι και Ψυχολόγοι, κά. 

    Απασχολούνται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης , σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού και 

του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας των ΚοιΣΠΕ.  

    Μπορούν να αποσπώνται από την υπηρεσία τους με σκοπό την ενίσχυση του έργου των Κοι.Σ.Π.Ε 

 

Όλα τα μέλη των Κοινωνικών συνεταιρισμών απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση των ταμείο 

ελευθέρων επαγγελματιών για τη συμμετοχή τους στον Κοι.Σ.Π.Ε 



Σκοποί και Στόχοι :  

Δραστηριοποιείται στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας έχοντας τον διπλό σκοπό:  Να ιδρύει 

επιχειρηματικές δραστηριότητες υγιείς και βιώσιμες και να εξασφαλίζει θέσεις εργασίας σε 

ομάδες πληθυσμού ευάλωτες κοινωνικά, οικονομικά και εργασιακά.  

 

Oι επιμέρους στόχοι των δραστηριοτήτων του είναι: 

• Η εξασφάλιση της  βιωσιμότητας της επιχείρησης  

• Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας  

• Η ενεργή παρουσία  στην τοπική ανοιχτή αγορά. 

• Η διατήρηση ισόρροπης σχέσης  μεταξύ των επιχειρηματικών  και των κοινωνικών στόχων του 

• Η καταπολέμηση του το κοινωνικού στίγματος και του αποκλεισμού από την αγορά 

εργασίας ,  μέσω – μεταξύ άλλων  - της δημιουργίας εργασιακής ταυτότητας 

• Η βελτίωση της οικονομικής θέσης των μελών και εργαζομένων του Συνεταιρισμού.  

• Η  συνεργασία με την οικογένεια και τον θεραπευτικό περίγυρο των μελών του 

• Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης  στα μέλη του. 

• Η παροχή διαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μέλη και το προσωπικό του 

• Η διαρκής δικτύωση στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   



Καλές Πρακτικές. 

Ο ΚοιΣΠΕ «διαδρομές» είναι πιθανά  ο μόνος Κοινωνικός Συνεταιρισμός που δεν χρηματοδοτήθηκε για την 

εκκίνηση της λειτουργίας του. Απ’ την μια πλευρά, έχασε την ευκαιρία να ενδυναμωθεί οικονομικά , απ’ 

την άλλη πλευρά, ωστόσο,  απόκτησε την δυνατότητα να εργαστεί αυτόνομα  και ανεξάρτητα..   

 

Οι καλές πρακτικές που έχουν εξασφαλίσει την βιωσιμότητά του μέχρι σήμερα είναι:  

 

• Η συνεχής, σταθερή και αξιόπιστη παρακολούθηση του Κοι.Σ.Π.Ε, με στόχο τη διατήρηση συνεχούς 

ενημέρωσης και  διάχυσης  της πληροφορίας  

• Η παραγωγή και υλοποίηση νέων ιδεών 

• Η συνεχής , σταθερή και αξιόπιστη παρακολούθηση της προόδου των επιχειρηματικών του 

δραστηριοτήτων μέσω της εφαρμογής ειδικών εργαλίων (swot analysis, ερωτηματολόγια αξιολόγησης) 

• Η ευαισθητοποίηση της Κοινότητας και η προβολή της δουλειάς του  μέσω ποικιλίας μέσων  

(τοποθεσίες στο διαδίκτυο, συμμετοχή σε σεμινάρια, διενέργεια εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης κ.λ.π.). 

• Την δικτύωση που καθιστά δυνατή την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής έμψυχων και υλικών πόρων . 

 

 



Ο Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές είναι ίσως ο μοναδικός που δεν χρηματοδοτήθηκε για την 

έναρξη της λειτουργίας του  

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   

 
Έχασε  μιαν ευκαιρία οικονομικής ενδυνάμωσης. 

 
Κέρδισε όμως μια ευκαιρία αυτονόμησης και ανεξαρτησίας 

 



Τι είναι αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλά;  

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   

Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση, Δικτύωση, Αγωγή Κοινότητας- Προβολή, Ομαδική εργασία 
 

•Είμαστε πολλοί  

•Έχουμε συμμαχίες 

•Έχουμε μεράκι και ζήλο 

•Μπορούμε να ωριμάσουμε μέσα από τη μεθοδικότητα και την προστιθέμενη πείρα 

 



Μεθοδεύσαμε  

1.  Τη Διασύνδεση με φορείς 

2.   Τη Συνεχή, σταθερή και αξιόπιστη παρακολούθηση των υποθέσεων 

(Ομάδα Εργασιακής Απασχόλησης) 

3.   Την παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των επιχειρηματικών 

μας δράσεων μέσω ειδικών εργαλείων (Ερωτηματολόγια, Swot 

analysis) 

4.   Την Αγωγή Κοινότητας- Προβολή 



1. Διασύνδεση  

Αναζητήσαμε υποστήριξη από το δίκτυο διασύνδεσής μας με φορείς που λειτουργούσαν ήδη  

στην κοινότητα και είχαν πολύχρονη εμπειρία τόσο στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, 

όσο και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα 
 
1.  Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Καλλιθέας 

2. Άνοδος 

3. ΕΨΑΜΥ 

4. Ξένιος Ζευς 

5. Ε.Κ.Ψ&Ψ.Υ  

6. Αστικός Συνεταιρισμός Πυξίδα 

7. Social Firms Europe (CEFEC) 

8. Άλλους Κοι.Σ.Π.Ε- Πο.Κοι.Σ.Π.Ε 



 
2. Συνεχής, σταθερή και αξιόπιστη  

παρακολούθηση των υποθέσεων 

 

         α. Ομάδα εργασιακής απασχόλησης  

 

Ορισμένες από τις λειτουργίες που εξυπηρετεί μεταξύ άλλων είναι οι εξής:  
 

1. Διαρκής Ενημέρωση και Αλληλοενημέρωση των μελών και των  
Εργαζομένων 
2. Διάχυση της πληροφορίας και Υποστήριξη του έργου του Κοι.Σ.Π.Ε. 
3. Παρέχει Ιδέες και δυναμική 
4. Λειτουργεί ως Υποστηρικτικός μηχανισμός της εργασίας με τις Δομές  
των συνεργαζόμενων φορέων 
 
Β. Προ& επαγγελματική Εκπαίδευση μελών 
1. Συνεχής εκπαίδευση συνεργατών και προσωπικού 
2. On the job training για την κατάρτιση του υποψήφιου προσωπικού 

 
Γ. Λειτουργία γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  

 

αποτελεί μια  υπηρεσία συμπληρωματική και πλήρως διακριτή του ΚΟΙΣΠΕ Διαδρομές. 

Σκοπός του Γραφείου είναι να υποστηρίζει ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές 

δυσκολίες να εξασφαλίσουν, αλλά και να διατηρήσουν αμειβόμενη απασχόληση 

στην ελεύθερη αγορά εργασίας.   

Το Γραφείο σχεδιάζει και υλοποιεί δέσμη δράσεων υποστήριξης της απασχόλησης βασιζόμενη 

στη φιλοσοφία και το μοντέλο της υποστηριζόμενης απασχόλησης. Το Γραφείο 

Υποστηριζόμενης Απασχόλησης εξυπηρετεί αιτήματα από την κοινότητα.  

 

Διεύθυνση: Αρριανού 7, Παγκράτι 

•Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη και Παρασκευή 9:00- 14:00 

•Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9210042 

 

 

2. Συνεχής, σταθερή και αξιόπιστη  παρακολούθηση των 

υποθέσεων 

 



 
2. Συνεχής, σταθερή και αξιόπιστη  

παρακολούθηση των υποθέσεων 

 
 

Γ. Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης  

Το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης λειτουργεί ως Υπηρεσία Υποδοχής,  

“Entrance point” ,στην οποία ένας καταρτισμένος λήπτης υπηρεσιών ψυχικής υγείας   

υποδέχεται και συγκεντρώνει τα βασικά στοιχεία ταυτότητας του υποψήφιου,  

πληροφορεί το άτομο για τις δυνατότητες του γραφείου και  παραπέμπει όταν χρειάζεται.  

Ο σύμβουλος απασχόλησης  εποπτεύει και  υποστηρίζει το στέλεχος υποδοχής.  

Ασκείται η ομαδική συμβουλευτική μέσα από ομάδες ενδυνάμωσης και ασκήσεις  

μεταξύ των εξυπηρετούμενων στις οποίες ο σύμβουλος απασχόλησης είναι  συντονιστής.  

Επίσης, ασκείται ατομική συμβουλευτική σε προσυμφωνημένα τακτά χρονικά ραντεβού,  

τηρείται ημερολόγιο δραστηριοτήτων και ημερολόγιο κατάκτησης ατομικών  

δραστηριοτήτων από τον εξυπηρετούμενο.   

Τέλος, προβλέπεται η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων μέσω της χορήγησης  

τεστ ενδιαφερόντων “horizon tests” και “profiler tests”. 

 



 
3. Την παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των 

επιχειρηματικών μας δράσεων μας μέσω ειδικών εργαλείων  

 

 

 

 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών 
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Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένοι από την παροχή 
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2 Αρκετά

3 Πολύ

4 Πάρα πολύ

5 Απολύτως



 
 
 

4. Την Αγωγή Κοινότητας- Προβολή 

 

 

 
1. Διοργάνωση Ημερίδων 

Ημερίδα ευασθητοποίησης με θέματα που αφορούν στην διατήρηση και προαγωγή της ψυχικής υγείας 

 του πληθυσμού πχ: «Χίλιες και μια ερωτήσεις για την ψυχική υγεία» 

Παρουσίαση στο in service training της Ε.Κ.Ψ&Ψ.Υ 

 

2. Ενεργητική συμμετοχή των εξυπηρετούμενων σε κάθε πτυχή του  

αποκαταστασιακού έργου 

• Ομάδα αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

• Ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των ληπτών στα όργανα και τις θέσεις διοίκησης και εποπτείας  

 

3. Την παρουσίαση της βιωματικής τους εμπειρίας σε κάθε ευκαιρία 

 

4. Την προβολή μέσα από κάθε διαδικτυακό και έντυπο προσφερόμενο μέσο 

 



 

Σήμερα, ο Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές υποστηρίζει τη λειτουργία τριών 

επιχειρηματικών δράσεων στις οποίες απασχολεί εργαζόμενους με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  επαγγελματίες από το γενικό πληθυσμό και 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει άτομα με 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην αγορά 

εργασίας 

 

 

  
Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oς ΤΟ.Ψ.Υ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Η Πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα 

του  Κοι.Σ.Π.Ε «διαδρομές» ξεκίνησε δειλά το 2006 χωρίς  

κρατική επιχορήγηση.  

Ήταν η οργάνωση Υπηρεσίας Καθαρισμού .   

Οργανώθηκαν μικρά και ευέλικτα συνεργεία καθαρισμού όπου το 

90% στελεχώθηκε από άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα και το 

10% με πληθυσμό από ευάλωτες  κοινωνικά πληθυσμιακές 

ομάδες.  

 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10ου Τομέα Ψυχικής  Υγείας Αττικής – Κοι.Σ.Π.Ε διαδρομές Αρριανού 7, 11635. Αθήνα 
  

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διερευνήσουμε τις 

δυνατότητες συνεργασίας μας στο 210 92 10 042. 

Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό και τη συντήρηση 

εσωτερικών και κοινόχρηστων χώρων και κήπων 

συνεργαζόμενοι με ιδιώτες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου. 

website: http://www.koispediadromes.gr/ 

Γραμματεία: info@koispediadromes.gr 

 koispediadromes@gmail.com  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» 

  με θέσεις εργασίας για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

 

Στην Καλλιθέα λειτουργεί ένα Cafe που εκτός από καφέ, ροφήματα και σπιτικό φαγητό, 

προσφέρει ευκαιρίες για ζωή σε ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη. 

Το καφέ βρίσκεται στην οδό Φραγκούδη 15 - 17, (τηλ. 210 9220002 ) κοντά στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο και ο χώρος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα trendy στέκια της πόλης. 

Προσφέρει ζεστά και κρύα ροφήματα, σνακ και φαγητό με άριστες πρώτες ύλες, προσιτές τιμές, 

ενώ ταυτόχρονα δίνει ευκαιρίες εργασίας σε ανθρώπους από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στο στίγμα που χαρακτηρίζει το χώρο της ψυχικής υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oς ΤΟ.Ψ.Υ.  

http://koispediadromes.gr/el/cafediadromesvideo/


                         Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  είναι ότι ο χώρος 

είναι κατάλληλος για να οργανώνονται διάφορα πολιτιστικά 

δρώμενα, γιορτές και εκθέσεις  

είτε με πρωτοβουλία δική μας είτε απαντώντας σε αιτήματα των 

θαμώνων μας.  

 

Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oς ΤΟ.Ψ.Υ.  



Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oυ ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής 

Έτσι σχεδόν μαγικά ο ίδιος χώρος  

γίνεται μια όμορφη γωνιά για καφέ και κουβέντα το πρωί,  

μία σπιτική γωνιά για φρέσκο μεσημεριανό που δεν διαφέρει σε τίποτα από την ποιότητα 

των πιάτων της μαμάς  

ή  ένας ιδιαίτερος ιδιωτικός χώρος για να γιορτάσει κανείς με τους φίλους του τα γενέθλιά 

του, να εκθέσει τους πίνακές του ή τις φωτογραφίες του ή να παρουσιάσει το καινούργιο 

του βιβλίο. 



Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «διαδρομές» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

 

Προμηθεύουμε Οργανισμούς,  Ξενώνες, Οικοτροφεία, Παιδικούς Σταθμούς , Ιδρύματα   

και επιχειρήσεις με είδη οικιακού και επαγγελματικού καθαρισμού (σκόνες και υγρά 

καθαρισμού) καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής (χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας κτλ). 

Επίσης γραφική ύλη και είδη γραφείου.  

Προτιμώντας τα προϊόντα μας συμβάλλετε στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων 

εργασίας που απευθύνονται σε συνανθρώπους μας που είναι αποκλεισμένοι από την 

ανοιχτή αγορά εργασίας.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοι.Σ.Π.Ε. «διαδρομές», 10oς ΤΟ.Ψ.Υ.  



Πρόσθετες δραστηριότητες του ΚοιΣΠΕ Διαδρομές  : 

 

- Η παροχή συνεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα μέλη και το προσωπικό του 

- Η πιστοποίηση της «Διαχειριστικής Επάρκειας» που επιτρέπει την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, πχ ΕΣΠΑ 

 
- Ανάπτυξη συνεργασιών  σε άλλα  Ευρωπαϊκά προγράμματα , όπως το  Grundvig Lifelong 

Learning Programme, Leonardo;  
 

- Ενεργή συμμετοχή και σε εθνικά και διεθνή δίκτυα (Όπως: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Κοι.Σ.Π.Ε- ΠοΚοιΣΠΕ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός  Social Firms Europe- CEFEC). 

 

 Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα Αττικής διαδρομές   



Ευχαριστούμε ! 

Κοι.Σ.Π.Ε 10ου τομέα  Αττικής  


