
                         

 

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 εργαζομένων και 
ανέργων στο Δήμο Ζηρού. 

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ζηρού και το Δίκτυο 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του 
ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιούν ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και 

συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους στο Δήμο Ζηρού.  
Τα ομαδικά εργαστήρια παρέχονται δωρεάν και  στόχο έχουν  την 

ενημέρωση και  ενδυνάμωση εργαζομένων και ανέργων  για  ένταξη ή 
επανένταξη στην αγορά εργασίας καθώς και την επίτευξη των 
επαγγελματικών στόχων τους.  

Κατά το μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ θα υλοποιηθούν τα παρακάτω 2 εργαστήρια:   

Α/Α Ημερομηνία Χώρος Ώρα Τίτλος Εργαστηρίου 

1 

 Η ενημέρωση για 

την ακριβή 

ημερομηνία και 

ώρα θα γίνει μετά 

την συμπλήρωση 

των 

συμμετεχόντων  

 

 

Εξ αποστάσεως  
Απογευματινή 

α) εργαζόμενοι: 

 «Διαχείριση 

εργασιακού άγχους», 2 

ώρες 

2 

Η ενημέρωση για 

την ακριβή 

ημερομηνία και 

ώρα θα γίνει μετά 

την συμπλήρωση 

των 

συμμετεχόντων 

Εξ αποστάσεως 
Απογευματινή 

β) άνεργοι: 

«Τρόποι αναζήτησης 

εργασίας, συνέντευξη 

επιλογής» 2 ώρες. 

Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε ομάδες 15-25 συμμετεχόντων. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που 

τους ενδιαφέρουν διά ζώσης ή τηλεφωνικά ή με e-mail μέσω: 

1. Του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ζηρού 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών, Εργατικές Κατοικίες, Θεσπρωτικό 

Email: communitycenter@dimoszirou.gr 

Τηλ: 2683032919 

2. Του Παραρτήματος του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην Ήπειρο: 
Λασκαρατου, Πρέβεζα 

Τηλ: 26820 26969 

E-mail: prevezainediktio@inegsee.gr 
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Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 1 «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 λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών (ΛΑΠ-Ήπειρος)» της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες 

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»  

 


