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Σχέδιο «Τοπικής Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων» 

(ΤΑΠΤοΚ)  στο Δήμο Ιωαννιτών 

Γενική εισαγωγή 

Η πολιτική της ΕΕ για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη καλείται, στο πλαίσιο 

της νέας προγραμματικής περιόδου, να αντιμετωπίσει συγκροτημένα τις ιδιαίτερες 

προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο, να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ και να 

προωθήσει την αποδοτική εφαρμογή των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη αποτελεί την ομπρέλα πολιτικής των τριών 

νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που προορίζονται κυρίως για τους δήμους και 

προβλέπονται στο ΕΣΠΑ: 

1. Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ),  

2. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) και  

3. Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ). 

Η ΤΑΠΤΟΚ είναι ένα επιμέρους χρηματοδοτικό εργαλείο προς χρήση σε υπό-

περιφερειακό επίπεδο, το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή 

αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. 

Η ΤΑΠΤΟΚ δεν έχει τους ίδιους στόχους σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η 

σωστή στοχοθέτηση για κάθε μία περιοχή έχει σημαντική σημασία κατά την 

διατύπωση της πρότασης, αλλά και κατά την αξιολόγηση της. 

Στον αστικό χώρο οι προκλήσεις αφορούν στην άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών 

συνεπειών της κρίσης, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων, της αστικής φτώχειας 

και του αποκλεισμού και στην αντιστροφή της πολύπλευρης υποβάθμισης των 

αστικών περιοχών, μέσα από τη στοχευμένη αποκατάσταση του οικονομικού ιστού, 

την ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε 

οικονομία και κοινωνία αποδοτικής χρήσης των πόρων. 

Όσον αφορά τις περιαστικές περιοχές, ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η προώθηση της 

αρχής της «συμπαγούς πόλης», ενώ στον ενδιάμεσο χώρο, στη διεπαφή αστικού με 

αγροτικό χώρο, συνδυάζονται οι προκλήσεις που αναφέρονται παραπάνω για τις 

αγροτικές και αστικές περιοχές με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των 
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μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

τοπικών προϊόντων. 

Η ΤΑΠΤΟΚ λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις 

των περιφερειακών ή τομεακών προγραμμάτων συμβάλλοντας μέσα από την 

κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού τόσο στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όσο και στους 

επιμέρους στόχους των πολιτικών που έχουν τεθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στα 

προγράμματα του. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

των Τοπικών Κοινοτήτων  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΤΑΠΤΟΚ συνίστανται στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, 

για μια συγκεκριμένη περιοχή που καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες και τα 

προβλήματα και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, από Ομάδες Τοπικής 

Δράσης στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι τοπικοί φορείς και ιδιώτες.  

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1303/2013, τα βασικά 

χαρακτηριστικά του εργαλείου ΤΑΠΤΟΚ είναι τα ακόλουθα:  

Η Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων, η οποία αποτελεί ένα 

συνεκτικό σύνολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών, το 

οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η οποία σχεδιάζεται και 

εφαρμόζεται από μια ομάδα τοπικής δράσης.  

Η Ομάδας Τοπικής Δράσης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και 

ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στο επίπεδο λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να εκπροσωπείται ο δημόσιος 

τομέας ούτε καμία άλλη ομάδα συμφερόντων άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου  

Εισαγωγή στην αστική ΤΑΠΤΟΚ  

Η αστική ΤΑΠΤΟΚ παρέχει τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων προκλήσεων που παρουσιάζονται στις πόλεις και για την αξιοποίηση 
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του αναξιοποίητου δυναμικού των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των 

πολιτών όσον αφορά τη συμβολή τους στην ανάπτυξη.  

Κατά το παρελθόν, πολλές προσεγγίσεις από τη βάση προς την κορυφή σε αστικές 

περιοχές επικεντρώνονταν ιδιαιτέρως στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

ένταξη. Πρόκειται για σημαντικό προσανατολισμό, ο οποίος ενδέχεται να συνεχιστεί, 

ωστόσο είναι εξίσου πιθανό να προκύψουν νέες προσεγγίσεις στο πλαίσιο της 

κοινοτικής διαχείρισης των υπαίθριων χώρων, της στέγασης, καθώς και της βιώσμης 

παραγωγής και διανομής τροφίμων και ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Παράδειγμα των 

ανωτέρω αποτελεί η ταχεία επέκταση του κινήματος «Πόλεις μετάβασης» σε χαμηλές 

εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσεγγίσεις τύπου ΤΑΠΤΟΚ έχουν 

αναπτυχθεί σε διάφορα αστικά πλαίσια. Κατά τη δεκαετία του 1990, βασικός τομέας 

προσανατολισμού ήταν οι μειονεκτούσες συνοικίες στο εσωτερικό των πόλεων.  

Κατά την περίοδο 2014-2020, η αστική ΤΑΠΤΟΚ αναμένεται να αποκτήσει ευρύτερο 

φάσμα μορφών σε διάφορες αστικές περιοχές, είτε πρόκειται για παρακμάζουσες 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές, είτε για διαμερίσματα πολιτιστικού και 

δημιουργικού προσανατολισμού, μεμονωμένες συνοικίες ή ολόκληρη την πόλη. 

Έχουν υπάρξει πολλές κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και καινοτομίες στο πλαίσιο 

επίσημων προγραμμάτων που περιελάμβαναν στοιχεία αστικής ΤΑΠΤΟΚ. Η τοπική 

ανάπτυξη συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό για το ΕΤΠΑ από το 1989:  

Τα αστικά πιλοτικά προγράμματα (1989-2006) παρείχαν στήριξη σε πειραματικές 

δράσεις μικρής κλίμακας οι οποίες επικεντρώνονταν κυρίως σε μειονεκτούσες 

συνοικίες.  

Τα προγράμματα κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές περιοχές URBAN (1994- 

1999, 2000-2006) απαρτίζονταν από προσεγγίσεις τοπικού χαρακτήρα και 

υλοποιήθηκαν από ομάδες ενδιαφερόμενων φορέων υπό την καθοδήγηση των 

δημοτικών αρχών. Η χρηματοδότηση ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ που 

διατέθηκε από την ΕΕ αποτελούσε συνηθισμένο κονδύλιο για δέσμες έργων. Τα 

προγράμματα URBAN αφορούσαν κατά κύριο λόγο μειονεκτούσες συνοικίες με 

πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων και περιορισμένη συμμετοχή από την κοινωνία 

των πολιτών και τον επιχειρηματικό κόσμο.  
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Η συνεκτίμηση της αστικής διάστασης στις πολιτικές κατά την περίοδο 

προγραμματισμού 2007-2013, στη διάρκεια της οποίας το ΕΤΠΑ χρησιμοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης στις μισές περίπου περιφέρειες. 

Σε μερικές πόλεις υπήρξε σημαντικός βαθμός πειραματισμού με τις αλυσίδες 

υλοποίησης. Το πρόγραμμα URBACT έφερε επίσης σε επαφή ενδιαφερόμενα μέρη 

από διάφορους τομείς στο πλαίσιο των 500 τοπικών ομάδων στήριξής του· εντούτοις, 

θα πρέπει να επισημανθεί ότι το URBACT βασίζεται σε αστικά περιβάλλοντα σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η ΤΑΠΤΟΚ. Κάθε ομάδα εφαρμόζει τη μέθοδο 

URBACT, δηλαδή μια συμμετοχική πολυμερή προσέγγιση για την εκτέλεση τοπικών 

σχεδίων δράσης. Δεδομένου ότι ένα υψηλό ποσοστό αυτών των τοπικών σχεδίων 

δράσης στοχεύουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο, τα εν λόγω 

σχέδια αποτελούν χρήσιμα παραδείγματα των δυνητικών θετικών πτυχών της αστικής 

ΤΑΠΤΟΚ για ευρύ φάσμα θεμάτων και διαφορετικών πλαισίων 
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Σχέδιο δράσης  Δήμου Ιωαννιτών 

 

Το Σχέδιο δράσης του Δήμου Ιωαννιτών δομείται σε τρείς ομάδες δράσεων. Πιο 

αναλυτικά: 

 

1
η 

Ομάδα Δράσεων: Ολοκληρωμένες δράσεις για  την υποστήριξη των ανέργων 

 

Το πρώτο πλέγμα δράσεων αποτελεί οριζόντια παρέμβαση που απευθύνεται σε 

άνεργους με στόχο την πολύπλευρη και ουσιαστική προετοιμασία τους για ένταξή ή 

επανένταξή στην αγορά εργασίας. Γενικές κατηγορίες δράσεων αποτελούν: 

 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων, ώστε να εξασφαλιστεί 

η καλύτερη δυνατή διείσδυση στον πληθυσμό στόχο, 

 Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων, ώστε 

αφενός να ενεργοποιηθούν κατάλληλα για τη συμμετοχή τους στις λοιπές 

δράσεις των παρεμβάσεων, αφετέρου για να υποστηριχθούν με κατάλληλες 

υπηρεσίες όπως επαγγελματική συμβουλευτική, business plan, συμβουλευτική 

επιχειρηματικότητας κ.λ.π, 

 Η παροχή στοχευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής μέσω διασύνδεσης 

με την τοπική επιχειρηματική πραγματικότητα, 

 Η παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικού mentoring, 

 Η οργάνωση θεματικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, 

 Δικτύωση για τη μόχλευση πόρων που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα. 

Οι στόχοι των προτεινομένων παρεμβάσεων: 

 Η μείωση της ανεργίας, 

 Η ενίσχυση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για την 

διευκόλυνση της ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, 

 Η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 400.000,00€ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021 
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1
η
 Δράση: «Ημέρες καριέρας» 

Περιγραφή: Οι «Ημέρες Καριέρας» θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να συζητήσουν για τις επαγγελματικές τους 

προοπτικές, με υπεύθυνους επιλογής προσωπικού και εκπροσώπους τμημάτων 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Επίσης μπορούν να πληροφορηθούν για όλες τις πρόσφατες 

εξελίξεις στην εκπαίδευση, για προγράμματα κατάρτισης και νέα μεταπτυχιακά, από 

τους πιο γνωστούς εκπαιδευτικούς φορείς, να γνωρίσουν τα νέα start-ups της αγοράς 

και τους επιχειρηματίες τους, καθώς και να παρακολουθήσουν δωρεάν ενδιαφέροντα 

σεμινάρια, διαλέξεις και παρουσιάσεις για την εργασία και την επιχειρηματικότητα,. 

Στόχος: Η δράση που κινείται γύρω από τους βασικότερους πυλώνες της αγοράς 

«Εργασία, Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα», στοχεύει να φέρει σε επικοινωνία 

τους ανέργους νέους με τις εταιρίες, τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς, που συνολικά απαρτίζουν την αγορά εργασίας.  

Ωφελούμενοι:   

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι  

 

2
η
 Δράση: «Ημέρες  Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας» 

Περιγραφή: Η δράση εντάσσεται μεθοδολογικά στις πλατφόρμες ανοικτής 

καινοτομίας, με την ευρεία έννοια, και ουσιαστικά ξεπερνάει χωρίς να καταργεί την 

αντίθεση των προσεγγίσεων της ώθησης της τεχνολογίας - έλξης της ζήτησης. 

Στόχος: Από τη μία πλευρά  να φέρει σε επαφή τους νέους ανθρώπους με την 

επιχειρηματική πραγματικότητα και από την άλλη να αναπτύξει δεσμούς ανάμεσα 

στους επιχειρηματίες και τους ανθρώπους της έρευνας και της επιστήμης. Στις ημέρες 

καινοτομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, νέες επιχειρήσεις (start - 

ups), ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις και πολίτες. Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται 

είναι: η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων στην 
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κατεύθυνση να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι και με επιχειρηματική αντίληψη, η 

δημιουργία πραγματικών επαφών ανάμεσα σε επιχειρηματίες και ερευνητές. 

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι  

3
η
 Δράση: Ανοιχτές Κοινότητες Καινοτομίας 

Περιγραφή: Οι κοινότητες καινοτομίας απευθύνονται σε ανέργους για τη βελτίωση 

των δεξιοτήτων τους. Η ανοιχτή κοινότητα καινοτομία αναφέρεται σε μια  διαδικασία 

αμοιβαίας και κοινής απόκτησης γνώσης μεταξύ ανθρώπων που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα για κάποιο θέμα ή αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, συνυπάρχουν σε 

ομάδα και συνεργάζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα για να ανταλλάξουν ιδέες, 

να βρουν λύσεις και να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό θα 

προστεθούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που θα καθοδηγούν-συμβουλεύουν το νέο 

άνεργο: για την ίδρυση και την ανάπτυξη της επιχείρησης του, την εκπόνηση του 

επιχειρηματικού σχεδίου και κυρίως στην αξιολόγηση του με βάση τη γνώση της 

αγοράς, το επιχειρηματικό μοντέλο και τα οικονομικά στοιχειά, τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης κ.λ.π  

Οι δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: 

 Δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης για εύρεση εργασίας με στοχευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, 

 Συμβουλευτική υποστήριξη για την ίδρυση επιχειρήσεων (business plan, 

νομική και λογιστική υποστήριξη κ.λ.π), 

 Ημέρες καινοτομίας οι οποίες να έχουν θεματικές: σεμινάρια, career days, 

matchmaking day, matchmaking competition, matchmaking missions, 

 Δημιουργία ομάδων εργασίας για ανάπτυξη, διάχυση και υλοποίηση 

επιχειρηματικών σχεδίων, 

 Ημερίδες με παρουσιάσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

 Networking events για την δικτύωση των μελών. 
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Στόχος: Οι συμμετέχοντες και ωφελούμενοι να: 

 Δικτυώνονται, 

 Υιοθετούν και εφαρμόζουν καινοτομίες και best practices, 

 Διευρύνουν και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία τους, 

 Ανιχνεύουν καινοτομίες και best practices που θα μπορούσαν να 

εφαρμόσουν στην δουλειά τους, 

 Συμμετέχουν στην ζωή της αγοράς και εμπλουτίζουν την τεχνογνωσία τους, 

 Προωθούν την δημιουργία και υλοποίηση καινοτομιών, 

 Υποστηρίζουν τις ανάγκες της αγοράς, 

 Ανιχνεύουν τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και 

δικτυώνονται με δυνητικούς εργοδότες. 

 

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι  
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2
η 

Ομάδα Δράσεων: “Άυλα Φυτώρια” επιχειρηματικών ιδεών 

 

Το δεύτερο πλέγμα δράσεων θα αποτελέσει μια διαδικασία άυλου φυτωρίου νεανικής 

και όχι μόνο επιχειρηματικότητας μέσα από τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους 

νέους, με τη βοήθεια μεντόρων, να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. 

Για τις καλύτερες από αυτές και γι’ αυτές που έχουν δυνατότητες στην αγορά 

προτείνεται η παροχή υπηρεσιών προθερμοκοιτίδας. Οι εκκολαπτόμενοι 

επιχειρηματίες θα λαμβάνουν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη τόσο 

στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όσο – και κυρίως – στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής τους ιδέας, στην υιοθέτηση επιχειρηματικού μοντέλου, την 

προετοιμασία και ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την εξεύρεση 

χρηματοδότησης. Προτείνεται συνέργεια με την επιτυχημένη δράση του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ‘Οδύσσειες Καινοτομίας’. Επιπλέον με στόχο την 

προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος προτείνεται η διεξαγωγή hackathon και 

διαγωνισμών επιχειρηματικότητας.  

Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 350.000,00€ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021 

 

1
η
 Δράση: Εργαλείο διάγνωσης και ανατροφοδότησης σχετικά με την αγορά 

εργασίας στο Δ. Ιωαννιτών 

Ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου αστικού κέντρου, με 

σκοπό να αποτελεί τον κύριο πόλος της ΒΔ Ελλάδας με σημαντική θέση στην 

Ελλάδα αλλά και με δυνατότητες εξωστρέφειας.  Το ανθρώπινο κεφάλαιο , το φυσικό 

περιβάλλον, η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν τα κυριότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μοχλό 

ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών. Η ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και η προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης 

και η στήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας   και 

της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας αποτελούν στόχους της δημοτικής αρχής 

αλλά και εργαλεία ανάπτυξης της οικονομίας και στήριξης της κοινωνίας της 

περιοχής.  Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός εργαλείου διάγνωσης και 
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ανατροφοδότησης σχετικά με την απασχόληση-επιχειρηματικότητα στο Δ. Ιωαννιτών 

το οποίο θα επικαιροποιείται ανά εξάμηνο ώστε να παράγει δυναμικά αποτελέσματα. 

Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία Focus Groups (FG) 

Επιχειρηματικότητας τα οποία δίνουν την άποψη των επιχειρηματιών / εν δυνάμει 

επιχειρηματιών τόσο για τις ανάγκες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα θα 

δημιουργηθούν: 

 FG1. νέες τεχνολογίες και την καινοτομία 

 FG2. ελεύθεροι επαγγελματίες  

FG3. μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής 

FG4. τουρισμός (περιλαμβανομένων ενδεχόμενων περιπτώσεων επιχειρηματικότητας 

στον πολιτισμό 

Στόχος: Η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς και η ανατροφοδότηση με τα 

τρέχοντα δεδομένα ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι  

2
η
 Δράση: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ανέργων μέσα από ολοκληρωμένη 

συμβουλευτική καθοδήγηση: Mentoring and coaching». 

Περιγραφή: Αναπτύσσονται δράσεις ολοκληρωμένου προγράμματος mentoring & 

coaching για την υποστήριξη ανέργων και υποψήφιων επιχειρηματικών σχημάτων με 

συμβουλευτική καθοδήγηση από μέντορες και επιχειρηματίες, οι οποίοι θα 

μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και τις συμβουλές τους. Το mentoring-coaching θα 

λαμβάνει μορφή εξατομικευμένης προσέγγισης και υποστήριξης τόσο σε τεχνικά όσο 

και σε διοικητικά πεδία. Η συνεχής παρουσία του μέντορα στις καθημερινές εργασίες 

των ατόμων ή των σχημάτων που θα αιτηθούν υποστήριξης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, 

δεδομένου του γεγονότος, πως ο μέντορας δύναται να εργάζεται εκτός της περιοχής 

παρέμβασης. Συνεπώς, προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα  λειτουργίας ψηφιακής 

πλατφόρμας mentoring, η οποία θα δημιουργηθεί με στόχο την παροχή 
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ολοκληρωμένων υπηρεσιών e-mentoring φιλοξενώντας, απομακρυσμένα, μέντορες 

και καθοδηγούμενους (mentees). Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης 

κάθε ενδιαφερόμενου, θα προβάλλει το εγχείρημα και τη συνολική δραστηριότητα.  

Στόχος: Η καθοδήγηση των ωφελούμενων, προκειμένου να προσανατολίσουν τις 

επαγγελματικές/εργασιακές τους επιδιώξεις, και να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν 

τις δεξιότητές τους.  

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι 

3
η
 Δράση: Matchmaking ioannina 

Περιγραφή: Το Matchmaking ioannina αναφέρεται σε: 

Matchmaking Days: Περιλαμβάνει προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε οργανωμένο 

χώρο, οι οποίες θα εστιάζουν σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα και στις οποίες θα 

γίνονται σεμινάρια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  

Matchmaking Competitions: Ημερήσιες εκδηλώσεις επιχειρηματικών διαγωνισμών 

σε οργανωμένο χώρο, οι οποίες θα διοργανώνονται στο πρότυπο ταχέων 

παρουσιάσεων. Η μέθοδος βαθμολογίας, οι κριτές και τα έπαθλα θα καθορίζονται 

από την Επιτροπή. Στα Matchmaking Competitions δύναται να περιλαμβάνονται και 

άλλου τύποι διαγωνισμών όπως HACKATHON, διαγωνισμοί καινοτομίας κ.τλ. 

Matchmaking Missions: Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικούς 

διαγωνισμούς του εξωτερικού σε θεματικούς τομείς. Η επιλογή των θεματικών 

τομέων θα γίνεται από την Επιτροπή, η οποία θα προσκαλεί ενδιαφερόμενους και 

υφιστάμενες επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε αποστολές δικτύωσης. 

Στόχος: Οι δράσεις Matchmaking έχουν διττό χαρακτήρα. Στοχεύουν αφενός στη 

δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερομένων και αφετέρου στη μεταφορά γνώσης και 

επιχειρηματικού παραδειγματισμού μέσω των επιχειρηματιών και των ακαδημαϊκών 

Ωφελούμενοι: 

 Άνεργοι 

 Άνεργοι Πτυχιούχοι 
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3
η 

ομάδα δράσεων: Ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και 

άρση εμποδίων για την ένταξη τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», ως «ευάλωτες» ορίζονται οι 

ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική 

ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής 

συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: 

α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, 

αισθητηριακή), 

β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, 

γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και 

αποφυλακισμένοι/ες. Στο πλαίσιο του άξονα  θα αναπτυχθούν δράσεις για τη 

βελτίωση του τρόπου ζωής  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, για την ανάπτυξη 

των δυνατοτήτων  και των δεξιοτήτων τους, για δημιουργία, λειτουργικότητα, 

εκπαίδευση και για άρση των εμποδίων ένταξη του στην οικονομική και κοινωνική 

ζωή. Ενδεικτικά,  οι δράσεις αναφέρονται σε: 

 Υποστήριξη μέσω mentoring για ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 

 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στόχος:  

 Άρση των εμποδίων ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή.  

 Βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, της ψυχοσυναισθηματικής τους 

ωρίμανσης, και της κοινωνικής τους ένταξης,  

 Αύξηση της απασχολησιμότητας 

 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. 

Ωφελούμενοι: 

 Άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, 

αισθητηριακή), 

 Άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα, 

 Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, οι φυλακισμένοι/ες και 

αποφυλακισμένοι/ες. 

Συνολικός Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) ομάδας δράσεων: 100.000,00€ 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2018-2019-2020-2021 


