
 

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου 

Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 

Στόχος Σχεδίου   

Η προώθηση στην απασχόληση 100 ανέργων ή νέων επιστημόνων ή ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, του 

Δήμου Διδυμοτείχου, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους ένταξη. Το σχέδιο περιλαμβάνει 

ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και υπηρεσιών που ως στόχο έχουν την 

ολοκληρωμένη εξατομικευμένη υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελούμενων για την προώθηση 

τους στην απασχόληση στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης.  

• 20 ωφελούμενοι θα προωθηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις  

• 60 ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων και 20 ωφελούμενοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, σε:  

• Καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων  

• Επεξεργασία – τυποποίηση και συσκευασία τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων  

• Εμπορία και διανομή τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων  

• Σύγχρονη μελισσοκομία/ εμπόριο βιολογικού μελιού  

 

Ωφελούμενοι  Σχεδίου  

Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διδυμοτείχου, οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

• Είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή  

• Είναι νέοι επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 

μηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά και 

πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, ή  

• Είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που 

δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή 

αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€.  

 

Δράσεις Σχεδίου  

• Δράσεις διακρατικότητας και δικτύωσης ωφελουμένων με επιχειρήσεις – fora εργασίας  

• Ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο 

Δράσης – Αρχική επαγγελματική συμβουλευτική  

• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Σύγχρονες 

Αγροτικές και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες», «Μεταποίηση – Τυποποίηση Τοπικών 

Προϊόντων», «Σύγχρονη Μελισσοκομία» και «Ίδρυση, Οργάνωση και Διοίκηση μικρών 

επιχειρήσεων και Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας»  

• Υλοποίηση θεματικών εργαστηρίων στα εξής θεματικά αντικείμενα: «Πληροφόρηση για 

θεσμικά, εργασιακά και νομικής μορφής θέματα – Υποστήριξη της νέας 

επιχειρηματικότητας» και «Πληροφόρηση – συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της 

αυτοοργανωσης και της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων»  

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, ατομικών, άλλης 

μορφής και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων  

• Συμβουλευτική υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και της νέας 

επιχειρηματικότητας  



• Ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των δυνητικών 

ωφελουμένων και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Δράσης  

 

Εταίροι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ:  

• Χ. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «Eurosynergy Consulting»  

• Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας (ΙΝ.ΑΠ.)  

• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΚΕΚ ΓΑΙΑ» Α.Ε.  

• Δήμος Διδυμοτείχου  

• Μελισσοκομικός Σύλλογος Κεντρικού Έβρου «Η Κυψέλη»  

• Δημοσυνεταιριστική "Έβρος" Α.Ε. 

 


