
Σχέδιο Δράσης
Το σχέδιο δράσης “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων 
που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 
ωφελουμένων, ανέργων/ εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 
ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων βάσει διαγνωσμένων 
αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής 
παρέμβασης που είναι οι δήμοι Γορτυνία, Μεγαλόπολης και Τρίπολης. Οι 
Πράξεις που θα υλοποιηθούν συνιστούν αλληλοσυμπληρούμενη δέσμη 
δράσεων, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο και συνοψίζονται ως εξής:

 � Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση 
των ωφελούμενων και την προώθηση και επικοινωνία του Σχεδίου,

 � Στοχευόμενες υποστηρικτικές μελέτες αναγκαίες για την υλοποίηση 
τόσο συγκεκριμένων δράσεων, όσο και της ίδιας της πράξης.

 � Επιλογή των ωφελουμένων για την συμμετοχή τους στο σχέδιο και 
διάγνωση των αναγκών τους, Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο 
την διευκόλυνση διεκπεραίωσης συναφών θεμάτων,

 � Δημιουργία τοπικών συμμαχιών - τοπικών συμφώνων συνεργασίας 
για την προώθηση στην απασχόληση των ανέργων. Οργάνωση ημε-
ρών καριέρας.

 � Επαγγελματική συμβουλευτική και τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, 
με παράλληλη ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση εργοδοτών σε 
ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Υποστήριξη ωφελουμένων 
στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμ-
μετοχή τους στην παρέμβαση,

 � Θεματικό εργαστήριο με θέμα: “Προώθηση ολοκληρωμένων επιχει-
ρηματικών ιδεών (διαγωνισμός επιχειρηματικότητας)”,

 � Δράσεις Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας: Συμβουλευτική Υπο-
στήριξη υποψηφίων επιχειρηματιών, Επιχειρηματικός σχεδιασμός 
-εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την σύσταση ατομικών 
επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων, Υποστήριξη υποψη-
φίων επιχειρηματιών στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση, 

 � Επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων, με παράλληλη Πρακτι-
κή Άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,

 � Ηλεκτρονική Δικτύωση της αναπτυξιακής σύμπραξης, Λειτουργία 
forum για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επίλυσης κοινών προβλημά-
των, Ενέργειες δικτύωσης ωφελουμένων - υποψηφίων επιχειρημα-
τιών με στόχο την δημιουργία cluster, forum Κοινωνικής Επιχειρη-
ματικότητας, Δικτύωση μεταξύ αναπτυξιακών συμπράξεων,

 � Συντονισμός και Διαχείριση του έργου, παρακολούθηση των ωφε-
λουμένων.

 � Ενέργειες διάχυσης στόχων, αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών 
έργου.

Στόχος Παρέμβασης
Με την εφαρμογή των δράσεων αυτών τα αποτελέσματα που αναμένε-
ται να προκύψουν είναι ότι οι ωφελούμενοι που θα:

 ▶ προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα 
ώστε να καλύπτουν πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες των επι-
χειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

 ▶ συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα 
ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμέ-
νες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα βασίζονται στην αξιοποί-
ηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

 ▶ προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση από άλλα επενδυτικά κλπ 
προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξή τους στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος:

 ▶ 25 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων 
των νέων επιστημόνων που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)

 ▶ 20 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
 ▶ 40 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
 ▶ 15 ωφελούμενοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ που θα 

εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης
 ▶ Θα δημιουργηθούν 9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην 
αγορά εργασίας, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης που προ-
έκυψαν από την σχετική μελέτη, αλλά και την διαβούλευση μεταξύ των 
φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, είναι αναλυτικά τα εξής:

Εξυπηρέτηση - αξιοποίηση πρωτογενούς τομέα:

 ▶ Υπηρεσίες προς αγρότες
 ▶ Διακίνηση-προώθηση-διάθεση
 ▶ Υποστήριξη αγροτών σε θέματα δικτύωσης
 ▶ Παραδοσιακά προϊόντα & χειροτεχνίες

Τουριστική Αξιοποίηση - Ανάδειξη περιοχής:

 ▶ Υπηρεσίες ανάδειξης χώρων ψυχαγωγίας
 ▶ Υπηρεσίες εναλλακτικού τουρισμού
 ▶ Υποστήριξη τουριστικών επιχειρήσεων σε θέματα δικτύωσης
 ▶ Καλλιτεχνικές ομάδες/οργάνωση καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσε-

ων

Εξυπηρέτηση αστικού ιστού και επιχειρήσεων:

 ▶ Υπηρεσίες - μελέτες Ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
 ▶ Διαχείριση πρασίνου - κηποτεχνία - ανακύκλωση
 ▶ Τεχνικά συνεργεία: Επισκευαστές - συντηρητές
 ▶ Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
 ▶ Γραφεία συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων
 ▶ Κέντρα υποστήριξης επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων
 ▶ Υπηρεσίες εξυπηρέτησης εργαζόμενων γυναικών 
 ▶ Οικιακές υπηρεσίες

Διαδικασία Επιλογής
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια:

 � Δημοσιοποίηση - προσέλκυση ωφελουμένων,
 � Ενημέρωση υποψηφίων - Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.
 � Έλεγχος επιλεξιμότητας ωφελουμένων.
 � Σύνταξη καταλόγου με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώ-

νουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στο Σχέδιο 
(ανήκουν σε ομάδα-στόχο του Σχεδίου και να είναι κάτοικοι της περι-
οχής παρέμβασης), με αιτιολόγηση για τις απορριφθείσες αιτήσεις.

 � Πραγματοποίηση εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών και συμπλή-
ρωση Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Η διαδικασία γίνεται από εξειδικευ-
μένο σύμβουλο απασχόλησης και ολοκληρώνεται σε 2-3 συνεδρίες 
για κάθε υποψήφιο.

 � Εφαρμογή κριτηρίων επιλογής από την Τριμελής Επιτροπή Επιλογής 
(για την διαμόρφωση της βαθμολογίας, η Επιτροπή θα χρησιμο-
ποιήσει τα ερωτηματολόγια και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης του κάθε 
ωφελούμενου, ενώ έχει την δυνατότητα να καλέσει και τους ωφε-
λούμενους σε συνέντευξη καθώς και να ενημερωθεί από τους συμ-
βούλους απασχόλησης) και σύνταξη καταλόγου των ωφελουμένων, 
που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς και των 
επιλαχόντων.

 � γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους και εξέ-
ταση τυχόν ενστάσεων.

 � Οριστικοποίηση του καταλόγου των τελικών ωφελουμένων και προ-
γραμματισμός των επόμενων δράσεων που αφορούν την ενδυνάμω-
ση, κινητοποίηση, υποστήριξη, κατάρτιση και εν τέλει την προώθηση 
στην απασχόληση ή την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
των ωφελουμένων.

Τέλος οι αποκλειόμενες περιπτώσεις, αυτές δηλαδή που θα συγκεντρώ-
σουν την μικρότερη βαθμολογία και δεν θα είναι εφικτό να υποστηριχτούν 
στα πλαίσια της παρούσας δράσης και θα γίνει προσπάθεια, από την Ανα-
πτυξιακή Σύμπραξη, όπου απαιτείται να τους παραπέμψει σε κοινωνικές 
υπηρεσίες και προνοιακές δομές για πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τους.



Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ;  
Ποιους αφορούν;
Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 
2007-2013”, το οποίο σχεδίασε το “Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας” και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 7: “Τοπικά σχέ-
δια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας” (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 1: “Ενεργητι-
κές πολιτικές απασχόλησης” του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: 
“Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση”, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013”, που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενο των ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων 
τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 
περιοχές παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων 
και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία 
επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας 
θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. 
Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές 
εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά 
και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη 
της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής 
κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενί-
σχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΣΑ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέ-
διο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιο-
χή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν 
ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εται-
ρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του 
άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό αντικείμενο 
την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν 
συντονιστή εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και δια-
χείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Συνοπτική παρουσίαση
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», υλοποιεί την πράξη “ΤΟ-
ΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 
1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτε-
ραιότητας 7 “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση για τις 8 
περιφέρειες σύγκλισης «ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Εταίροι:
Συντονιστής: 

 ▶ Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩΡ»

Mέλη της Σύμπραξης: 

 ▶ Πελοπόννησος ΑΕ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 ▶ Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αρκαδίας
 ▶ Δήμος Τρίπολης
 ▶ Δήμος Μεγαλόπολης
 ▶ Δήμος Γορτυνίας
 ▶ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
 ▶ Εκπαιδευτικός Οργανισμός Άκμων Α.Ε.
 ▶ Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.
 ▶ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μανώλα Α.Ε
 ▶ Ι.Μ.Ε. και Ε. Ανώνυμος Εταιρεία Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαί-

δευσης

ΑνΑπΤυξιΑκή ΣυΜπρΑξή ΑρκΑδικό δικΤυό
«πρωΤόβόυλιΑ ΕπιχΕιρήΜΑΤικόΤήΤΑΣ κΑι ΑπΑΣχόλήΣήΣ»
25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη
Τηλ: 2710230233, Φαξ: 2710230236
E-mail: info@arcadia-network.gr | www.arcadia-network.gr

ΕπιχΕιρήΣιΑκό πρόΓρΑΜΜΑ

ΑνΑπΤυξή ΑνΘρωπινόυ δυνΑΜικόυ

ΤόπικΑ ΣχΕδιΑ
ΓιΑ Τήν ΑπΑΣχόλήΣή πρόΣΑρΜόΣΜΕνων

ΣΤιΣ ΑνΑΓκΕΣ
Των Τόπικων ΑΓόρων ΕρΓΑΣιΑΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσανατολισμός στον Άνθρωπο


