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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη ∆ράμα» υλοποιεί την 
Πράξη «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους ∆ήμους ∆οξάτου, 
Προσοτσάνης και Παρανεστίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 
«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρη-
ματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από 
εθνικούς πόρους.

Το ανωτέρω σχέδιο είναι επιδοτούμενο και απευθύνεται σε ανέργους και αγρό-
τες χαμηλού εισοδήματος μόνιμους κατοίκους του Νομού ∆ράμας με σκοπό την 
προώθησή τους στην τοπική αγορά εργασίας.

Η πράξη στοχεύει στην εξασφάλιση των συνθηκών που θα οδηγήσουν στην 
προώθηση και «εκκόλαψη» της επιχειρηματικότητας καθώς και στην ενεργοποί-
ηση των τοπικών φορέων προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχό-
λησης.
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό θα επιτευχτεί μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της χωρικής 
ενότητας των ∆ήμων ∆οξάτου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης, λαμβάνοντας 
σοβαρά υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης των δυναμικών κλάδων της τοπικής 
οικονομίας. Η παρέμβαση θα έχει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και θα αξιοποιεί 
κάθε δυνατή συνέργεια μεταξύ όλων των τοπικών και υπερ-τοπικών φορέων 
της οικονομίας.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής, ανάλογα με την περί-
πτωση, προϋποθέσεις: 

• Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. με 
δελτίο ανεργίας σε ισχύ
• Να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές 
δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 
2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις 
λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €.
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Αντικείμενο της Πράξης είναι η υποστήριξη και η προώθηση στην αγορά εργασί-
ας εκατό (100) ατόμων. Ειδικότερα στόχος είναι: 
- Η απασχόληση 20 ατόμων σε επιχειρήσεις Τεχνικών Έργων (∆ημόσιων και Ιδι-
ωτικών) με εστίαση στην υλοποίηση παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον. 
- Η ολοκληρωμένη υποστήριξη 40 ατόμων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 Είκοσι (20) εξ’ αυτών θα υποστηριχθούν για να  δημιουργήσουν νέα 
επιχείρηση.
 Οι υπόλοιποι 20 θα υποστηριχθούν για να συστήσουν τρεις (3) Κοινωνι-
κές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.). 
- η υποστήριξη σαράντα (40) αγροτών χαμηλού εισοδηματικού προφίλ για 
επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε δυναμικούς κλάδους, όπως οι βιολογικές 
κηπευτικές καλλιέργειες καθώς και σε νέες καινοτόμες γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις (π.χ. ρόδι, ιπποφαές, μύρτιλλο, μαύρη τρούφα κ.α.)

Αντικείμενο του Ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου 
Απασχόλησης στους ∆ήμους ∆οξάτου, Προσοτσάνης 
και Παρανεστίου
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Προτεραιότητα επιλογής και ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι μόνι-
μοι κάτοικοι των ∆ήμων ∆οξάτου, Παρανεστίου και Προσοτσάνης. Η 
αναλογική επιλογή των ωφελουμένων από κάθε ∆ήμο θα γίνει βάσει 
πληθυσμιακών κριτηρίων. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθ-
μός των 100 ωφελούμενων από τους εν λόγω ∆ήμους, θα επιλεγούν 
και ωφελούμενοι της υπόλοιπης Περιφερειακής Ενότητας ∆ράμας οι 
οποίοι θα πληρούν τις  προϋποθέσεις συμμετοχής.

Από τα 100 άτομα που θα επιλεχθούν, στόχος είναι τα εξήντα ένα (61) να είναι 
γυναίκες και τα είκοσι πέντε (25) να είναι νέοι κάτω των είκοσι πέντε (25) ετών.
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1η Κατηγορία:
∆ράσεις Κατάρτισης - Επιμόρφωσης

- Πρόγραμμα  Κατάρτισης ανέργων, με τίτλο «Εργατοτεχνίτες Τεχνικών Έργων 
Φιλικών προς το Περιβάλλον» για  20 άτομα, διάρκειας  78 ωρών. 

- Πρόγραμμα  Κατάρτισης ανέργων, με τίτλο «Επιχειρηματικότητα ∆υναμικών 
Κλάδων Μ.Μ.Ε.» για 20 άτομα, διάρκειας 78 ωρών. 

- Πρόγραμμα  Κατάρτισης ανέργων, με τίτλο «Νέες Καινοτόμες Γεωργικές Εκμε-
ταλλεύσεις» για 20 άτομα, διάρκειας 78 ωρών. 

- Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, με τίτλο «∆ιαμόρφωση και Καθαρισμός Εσω-
τερικών/ Εξωτερικών Χώρων - Κηποτεχνία» για 20 άτομα, διάρκειας 78 ωρών. 

- Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, με τίτλο «Βιολογικές Κη-
πευτικές Καλλιέργειες» για  20 άτομα, διάρκειας 78 ωρών.

∆ράσεις  Υποστήριξης των Ωφελουμένων

Οι ∆ράσεις υποστήριξης των ωφελούμενων που θα επιλεγούν θα περιλαμβά-
νουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω 3 κατηγορίες: 
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2η Κατηγορία
∆ράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

- Συμβουλευτική υποστήριξη νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων σε θέματα 
λογιστικά, φοροτεχνικά, νομικά, χρηματοοικονομικά και εργασιακά. 
- Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων και αιτήσεων υπαγωγής σε επιδοτούμενα 
προγράμματα για την ίδρυση των υπό σύσταση επιχειρήσεων. 
- Παρακολούθηση ωφελουμένων μετά την τοποθέτηση τους στην αγορά εργασί-
ας (follow-up).

3η Κατηγορία
Υποστηρικτικές ∆ράσεις

- Οδηγός Επιχειρηματικής Συνέργειας και ∆ικτύωσης: που θα ενισχύσει τις 
συνεργασίες επιχειρήσεων με τους ωφελούμενους, με σκοπό την ανάπτυξη 
δικτυώσεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και ανταγωνιστικό-
τερων προϊόντων
- Οδηγός Επιχειρηματικών και Επενδυτικών  ευκαιριών: που θα εντοπίσει και θα 
προβάλει όλες τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΠΕ ∆ράμας. Ο οδηγός θα αποτε-
λέσει σημαντική βοήθεια στους ωφελούμενους που σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα 
επιχείρηση ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
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Α’ Φάση: 
∆ιαδικασία επιλογής των ωφελουμένων

Τα επιμέρους βήματα της επιλογής των ωφελούμενων είναι : 

Υποβολή Αίτησης των υποψηφίων ωφελουμένων. Η συμπλήρωσή της θα γίνε-
ται σε ένα από τα 3 σημεία υποδοχής, με τη βοήθεια εκπαιδευμένου στελέχους. 
Ταυτόχρονα θα παραλαμβάνονται και τα ζητούμενα δικαιολογητικά που ορίζο-
νται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Επιλογή ωφελουμένων με δικαίωμα συμμετοχής: στην φάση αυτή, τα αρμόδια 
στελέχη της Συμβουλευτικής θα επεξεργαστούν τις αιτήσεις και θα εξετάσουν 
ποιοι από τους υποψήφιους ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα.

Συνέντευξη: οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και έχουν επιλε-
γεί από το προηγούμενο στάδιο, υποβάλλονται σε συνέντευξη από τα στελέχη 
Συμβουλευτικής. Τα έντυπα των συνεντεύξεων θα συνοδεύονται από κάποιες 
παρατηρήσεις των στελεχών με τη μορφή της εισηγητικής έκθεσης προς την Επι-
τροπή Επιλογής Ωφελουμένων για κάθε έναν υποψήφιο
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Οι παρατηρήσεις θα συνδέονται 
κυρίως με τις δράσεις στις οποίες ο 
κάθε υποψήφιος ωφελούμενος προ-
τείνεται να κατευθυνθεί προκειμένου 
να οδηγηθεί σε μία βιώσιμη μορφή 
απασχόλησης. Ως εκ τούτου, μέσω της 
συνέντευξης θα διευκρινίζονται, θα πι-
στοποιούνται και θα συμπληρώνονται 
στοιχεία που έχουν ήδη καταγραφεί 
στην αίτηση του υποψηφίου, ενώ ταυ-
τόχρονα θα αποσαφηνίζονται οι επιθυ-
μίες και οι δυνατότητες του, ώστε να 
υπάρξει ολοκληρωμένη εκτίμηση της 
προσωπικότητας του υποψηφίου. 

Στη συνέχεια, τα στελέχη Συμβουλευ-
τικής θα επεξεργαστούν το αποτέλε-
σμα των προσωπικών συνεντεύξεων 

και θα υποβάλλουν σχετική εισηγητική 
έκθεση προς την Επιτροπή Επιλογής 
Ωφελουμένων για κάθε έναν υπο-
ψήφιο, όπου θα αναφέρεται η μορι-
οδότηση του ωφελούμενου με βάση 
το επιλεγμένο σύστημα κριτηρίων 
αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του ατόμου, όπως οι διαπιστωμένες 
ανάγκες, οι προοπτικές απασχόλησης 
του και οι υπάρχουσες κοινωνικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, 
η έκθεση για κάθε ωφελούμενο θα 
εστιάζει αφενός στην «ωριμότητα» και 
τη διαθεσιμότητα του κάθε υποψήφιου 
ωφελούμενου να συμμετέχει στο έργο 
και αφετέρου στις δράσεις στις οποίες 
προτείνεται να κατευθυνθεί ο υποψή-
φιος.
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Β’ Φάση:
Υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης στους ∆ήμους ∆οξάτου, 
Προσοτσάνης και Παρανεστίου

Σενάριο 1ο: 
Ένας αγρότης εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης. Μέσω της 
παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται από το ΚΕΚ 
Φίλιππος του παρέχεται η απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορέσει να επεκτείνει 
την γεωργική του δραστηριότητα είτε σε βιολογικές κηπευτικές καλλιέργειες είτε σε 
νέες καινοτόμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Έχοντας πλέον το απαιτούμενο τεχνικό 
υπόβαθρο χρησιμοποιεί τον Οδηγό Επιχειρηματικής Συνέργειας και ∆ικτύωσης ώστε 
να αναπτύξει συνεργασίες και να δημιουργήσει ανταγωνιστικότερα προϊόντα.

Σενάριο 2ο:
Μια άνεργη γυναίκα εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης έχο-
ντας ως στόχο να ιδρύσει τη δική της επιχείρηση. Παρακολουθεί το Πρόγραμμα Κα-
τάρτισης με τίτλο “Επιχειρηματικότητα ∆υναμικών Κλάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων” και λαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις για την αγορά στην οποία θα απευθυνθεί η 
επιχείρησή της, για τον τρόπο ικανοποίησης των πελατών της, για το marketing του 
προϊόντος / υπηρεσίας της κ.α.

Στη συνέχεια της παρέχεται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Λογιστική, Φοροτεχνική 
και Νομική Υποστήριξη  καθώς και Υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικά και 
εργασιακά. Έπειτα συντάσσεται το επιχειρηματικό πλάνο που αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο
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για την βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησης και υποβάλλεται Αίτηση Υπα-
γωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.  
Η Αίτηση Υπαγωγής εγκρίνεται και η ωφελούμενη λαμβάνει επιχορήγηση για την 
ίδρυση της επιχείρησής της. Η ωφελουμένη τελικά μπόρεσε και ίδρυσε τη δική της 
επιχείρηση.

Σενάριο 3ο: 
Ένας άνεργος εργατοτεχνίτης εντάσσεται στο Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απα-
σχόλησης έχοντας ως στόχο να απασχοληθεί σε μια επιχείρηση τεχνικών έργων. 
Παρακολουθεί το σεμινάριο κατάρτισης με τίτλο «Εργατοτεχνίτες Τεχνικών Έργων 
Φιλικών προς το Περιβάλλον» και έπειτα από ενέργειες της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, 
με τη βοήθεια του Συνδέσμου Εργοληπτών ∆ημοσίων Έργων Ν. ∆ράμας, ο άνεργος 
προσλαμβάνεται σε εταιρία τεχνικών έργων.

Σενάριο 4ο:
Εφτά άνεργοι με πτυχία Μαθηματικών, Φυσικής και Φιλολογίας εντάσσονται στο 
πρόγραμμα, έχοντας ως στόχο να ιδρύσουν ένα ‘Κοινωνικό Φροντιστήριο’. Παρακο-
λουθούν την κατάρτιση, λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη από την Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη και τελικά υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα 
ώστε να βοηθηθούν οικονομικά για την σύσταση της  κοινωνική συνεταιριστικής 
επιχείρησής τους. Το  κοινωνικό φροντιστήριο τελικά συστήνεται και παρέχει αφιλο-
κερδώς μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου από άπορες οικογένειες ή με 
μακροχρόνια άνεργους γονείς, ενώ έχει έσοδα από τους υπόλοιπους μαθητές του.



Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12

Τι είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική  Επιχείρηση

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι μια νέα οικονομική μορφή επιχείρησης που θεσμοθετήθηκε στη 
χώρα μας με τον νόμο 4019/2011 ο οποίος έθεσε και το νομοθετικό πλαίσιο 
που στηρίζει τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται; Σε όλους εκείνους που αναζητούν μια ευκαιρία για να 
αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες εργαζόμενοι συλλογικά, δίνοντας 
προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και στο 
συλλογικό όφελος.

Ποια τα κίνητρα για την σύστασή τους;

Τα κίνητρα για την σύστασή τους πολλά:
• Τις στηρίζει το κράτος στην αρχή λειτουργίας τους με επιδόματα έναρ-
ξης λειτουργίας.
• Το κράτος διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία 
(όπως επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια, εγγυήσεις κ.α.) για την ενίσχυση 
και επέκτασή τους.
• ∆εν φορολογούνται τα κέρδη τους 
• Αναπτύσσονται σε ένα ξεχωριστό δικό τους χώρο με χαμηλό ανταγωνι-
σμό.
• Αποκτούν και αξιοποιούν άμεσα πόρους εθνικών και ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
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Πόσες κατηγορίες 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων υπάρχουν;

Οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Ένταξης: Αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική ένταξη των ατόμων που 
ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

Κοινωνικής φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες 
πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με 
χρόνιες παθήσεις.

Συλλογικού και παραγωγικού σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του 
τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της 
κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
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Επιτυχημένα Παραδείγματα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση:
Μούσες Πιερίας

Είναι η πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που ιδρύθηκε και δραστη-
ριοποιείται στην παρασκευή τοπικών προϊόντων της Πιερίας. «Η ιδέα ξεκίνησε  
από την άνοιξη του 2011, όταν η ανεργία στις γυναίκες της Πιερίας χτυπούσε 
κόκκινο. Όταν ο κύκλος του ιματισμού έπαψε να υφίσταται και με ό,τι έφερε η 
κρίση είδαμε πως έπρεπε να κάνουμε κάτι, να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε από 
γνωστικό κεφάλαιο», εξηγεί η Γιώτα Ραπτοπούλου. Οι γυναίκες δουλεύουν προς 
το παρόν εθελοντικά, καθώς επιθυμούν να εξασφαλίσουν μια παρακαταθήκη 
προϊόντων για να βγουν στην αγορά αποτελεσματικά. Σκοπός τους όμως είναι 
οι 15 από τις 28 να έχουν οικονομικό όφελος, δηλαδή μισθό και ασφάλιση. Οι 
υπόλοιπες θα παραμείνουν εθελοντικά προκειμένου να βοηθήσουν. Άλλωστε 
όπως εξηγεί η Γ. Ραπτοπούλου «βασικό συστατικό είναι η αλληλεγγύη». Αν και 
η οικονομική κρίση έδωσε την τελική ώθηση που τις έστρεψε στο συνεταιρισμό 
η Γ. Ραπτοπούλου πιστεύει πως συνέχεια θα υπάρξει και παρά αυτήν τη συγκυ-
ρία, «γιατί έχει ενδιαφέρον, εξασφαλίζει εισόδημα σ’ έναν αριθμό γυναικών και 
είναι μια κοινότητα, συνάθροιση ανθρώπων που συμβαίνουν κι άλλα πράγματα, 
επικοινωνούμε και έχουμε κι ένα σχέδιο δράσης και στον πολιτιστικό τομέα».

Πηγή: http://koinosep.org
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Επιτυχημένα Παραδείγματα

Ιπποφαές: Μια σύγχρονη καλλιέργεια με καλό εισόδημα

Το ιπποφαές είναι ένας πολυετής, φυλλοβόλος και ακανθωτός θάμνος, εξαι-
ρετικά ανθεκτικός, ακόμα και στις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες ξηρασίας και 
παγετού, ενώ μπορεί να φυτευτεί και σε άγονα εδάφη, με ελάχιστες απαιτήσεις 
καλλιεργητικής φροντίδας. Στη χώρα μας, η καλλιέργεια ιπποφαούς ξεκίνησε τα 
τελευταία τρία χρόνια.
Σήμερα, ιπποφαές καλλιεργείται στην Κοζάνη, την Πέλλα, την Κρήτη και τη 
Φθιώτιδα. 
Το ενδιαφέρον των αγροτών αυξάνεται καθημερινά, ολοένα και περισσότερο.
Στην Κρήτη, ομάδα παραγωγών καλλιεργεί περί τα 50 στρέμματα στην Ιεράπε-
τρα, ενώ στη Φθιώτιδα, τα 200 στρέμματα ιπποφαούς αναμένεται να διπλασια-
στούν εντός του επόμενου έτους.
Στη Ροδόπη, ομάδα αγροτών, που συνεχώς διευρύνεται, σκέφτεται σοβαρά την 
έναρξη καλλιέργειας ιπποφαούς και μέχρι τον Μάιο πρόκειται να καλλιεργηθούν 
πιλοτικά περί τα έξι στρέμματα.
Η καλλιέργειά του δεν είναι απαιτητική και τα κέρδη από την πώληση της 
παραγωγής είναι πολλαπλάσια έναντι άλλων συμβατικών καλλιεργειών. Παρά, 
ωστόσο, τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης του ιπποφαούς στην Ελλάδα, 
όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η καλλιέργειά του θα πρέπει να γίνει ορθολογικά 
και με επιστημονικό τρόπο, για να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα .

Πηγή: http://www.tanea.gr
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Πότε θεωρείται πρόσφατη μία βεβαίωση Ο.Α.Ε.∆. για απόδειξη ανεργί-
ας; 

Πρόσφατη θεωρείται η βεβαίωση του ΟΑΕ∆ όταν έχει εκδοθεί 5 με 6 εργάσιμες 
ημέρες (ιδανικά) από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του υποψήφιου 
ωφελούμενου.

Ποιο είναι το ποσό επιδότησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης; 

Το ποσό της επιδότησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, 
ανέρχεται σε 5ευρώ/ώρα μικτά (περίπου 3,5 ευρώ καθαρά). Το πρόγραμμα 
καλύπτει επίσης και τα μεταφορικά έξοδα μετακίνησης από και προς το κέντρο 
κατάρτισης

Υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας για όσους θέλουν να καταθέσουν 
αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα; 

∆εν υφίσταται όριο ηλικίας για όσους θέλουν να καταθέσουν αίτηση συμμετο-
χής στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να τηρούνται όμως οι όροι των απαραίτητων 
δικαιολογητικών τα οποία και απαιτούνται  από την πρόσκληση του Ολοκληρω-
μένου Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης στους ∆ήμους ∆οξάτου, Προσοτσάνης και 
Παρανεστίου π.χ. οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα 
Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆ με δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της 

Συχνές Ερωτήσεις
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αίτησης ή να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με το ατομικό τους εισόδημα από 
γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό 
έτος 2011 (δηλαδή για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 01/01/2010 
έως 31/12/2010) και ταυτόχρονα το ατομικό τους (πραγματικό ή αντικειμενικό) 
από τις λοιπές πηγές, να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν κάποια επιδότηση για την ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων;

 Όχι, οι ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν επιδότηση για την ίδρυση επιχειρήσεων. 
Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος, ο ωφελούμενος ο οποίος ενδιαφέ-
ρεται να ιδρύσει μία επιχείρηση, το πρόγραμμα, εκτός της κατάρτισης, θα τον 
υποστηρίξει σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, νομικά, χρηματοοικονομικά και 
εργασιακά. Επιπροσθέτως θα καλύψει την εκπόνηση του επιχειρηματικού του 
σχεδίου, έτσι ώστε να ενταχθεί σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα.

Πως υπολογίζονται οι μήνες ανεργίας;

Οι μήνες ανεργίας υπολογίζονται με βάση τη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ την οποία και 
καταθέτει ο υποψήφιος κατά την αίτησή του.

Συχνές Ερωτήσεις
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Απαιτείται να είναι κάποιος δημότης των ∆ήμων  ∆οξάτου, 
Παρανεστίου ή Προσοτσάνης για να συμμετέχει στο πρόγραμμα; 

Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των προαναφερόμενων ∆ήμων. ∆εν 
απαιτείται να είναι κάποιος δημότης. Αρκεί μόνο να καταθέσει τη βεβαίωση μόνι-
μης κατοικίας, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του Ολοκληρωμένου Τοπικού 
Σχεδίου Απασχόλησης στους ∆ήμους ∆οξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου. 
Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι των συγκεκριμένων ∆ήμων χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνιμων κατοίκων των υπολοίπων 
∆ήμων.

Στην περίπτωση που ένας ενδιαφερόμενος είναι αγρότης και πληρεί τα 
εισοδηματικά κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση, είναι 
δυνατόν να συμμετέχει στις δράσεις κατάρτισης οι οποίες αφορούν 
την ίδρυση επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση να δραστηριοποιηθεί στην 
ίδρυση νέας επιχείρησης; 

Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στην 
πρόσκληση του προγράμματος, τότε ναι, είναι δυνατόν.

Συχνές Ερωτήσεις
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Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
• Αποδεικτικό Στοιχείο Ταυτότητας
• Αποδεικτικό Στοιχείο Ανεργίας: Ειδικότερα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση 
Ο.Α.Ε.∆. για απόδειξη ανεργίας. Οι αγρότες, ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. χωρίς 
∆ελτίο Ανεργίας θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τον ασφαλι-
στικό φορέα (Ο.Γ.Α.)
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου ∆ήμου
• Πρόσφατη Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
• Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονο-
μικό έτος 2011 (για εισοδήματα δηλαδή που αποκτήθηκαν από 01/01/2010 
έως 31/12/2010) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν υποχρεούνταν ο 
ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2011 
θεωρημένη από την αρμόδια ∆.Ο.Υ.
• Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα

Προαιρετικά ∆ικαιολογητικά
• Τίτλοι Σπουδών
• Πιστοποιητικά Γνώσης Χειρισμού Η/Υ
• Αποδεικτικά Έγγραφα / Στοιχεία Εργασιακής Εμπειρίας
• Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Σεμιναρίων Κατάρτισης άνω των 100 ωρών
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Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων 

∆ήμος Προσοτσάνης: 
Γραφεία ΚΑΠΗ Προσοτσάνης
Τηλέφωνο: 25220 22953

∆ήμος ∆οξάτου:
Πηγές (Κτίριο Αναπτυξιακής)
Τηλέφωνο: 2521069528

∆ήμος Παρανεστίου:
ΚΕΠ Νικηφόρου
Τηλέφωνο:  25243 50131

Πληροφορίες— Συνεχής Ενημέρωση

www.symmaxia-dramas.gr
www.aned.gr
www.doxato.gr
www.prosotsani.gr
www.paranesti.gr
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Εταίροι Σύμπραξης 
«Συμμαχία Ανάπτυξης στη ∆ράμα»
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∆ιεύθυνση Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συμμαχία Ανά-

πτυξης στη ∆ράμα»: 

Κωνσταντινουπόλεως 8,  Τ.Κ. 66100, ∆ΡΑΜΑ.

Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή 

φορέα: Μανόλης Χατζόπουλος

Tηλ.: (25210) 47610, 47611
Fax: (25210) 47612
email: aned@otenet.gr 
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