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Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες:


Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα



Άτομα με αναπηρία.



Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών



Μετανάστες, παλιννοστούντες



Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΕΚΟ.
Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7:00 μμ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση
του έργου «Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.
«Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013», Δράση 3: Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες, που συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (φορέας
υλοποίησης της δράσης «Ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων- ευαισθητοποίηση των
εργοδοτών και του κοινωνικού ιστού») εκ μέρους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμιώτικη
Συνεργασία Δημιουργικών φορέων».
Κύριος σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν να παρουσιαστεί αναλυτικά το σχέδιο δράσης, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και να
ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες και ο κοινωνικός ιστός του Ρεθύμνου, με στόχο
την πρόσληψη των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
με χαμηλά τυπικά προσόντα, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα απο
φτώχεια, άτομα με αναπηρίες, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, μετανάστες και
παλιννοστούντες) από τη συγκεκριμένη δράση.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γιακουμάκης
Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Α.Σ. «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια» κ. Ψαρουδάκης Μανώλης, ο Πρόεδρος
της Α.Σ. «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» κ. Σταγκουράκης Ιωάννης, πολλοί
ενδιαφερόμενοι, όπως εκπρόσωποι φορέων, επιχειρήσεων και δυνητικά ωφελούμενοι, καθώς και
άτομα από ευπαθείς ομάδες, ενώ κατά τη συζήτηση προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για
τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής με σκοπό την υλοποίηση των στόχων του έργου.
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ΤΑΞΙΔΙ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ.

Στα πλαίσια υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» με
υπεύθυνο εταίρο της δράσης «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» τη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», υλοποίησε θεματικά εργαστήρια στην Ιταλία.
Σε αυτή τη δράση Δικτύωσης, έλαβαν μέρος δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων ωφελούμενοι του
τοπικού σχεδίου, τοπικοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι συναντήθηκαν με
επιχειρηματίες της περιφέρειας Abruzzo της Ιταλίας. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο πρόεδρος της
« Σύμπραξης Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση», κ. Ψαρουδάκης
Εμμανουήλ.
Το πρόγραμμα εργασιών διήρκησε (5) πέντε ημέρες από τις 30 Μαρτίου έως τις 03 Απριλίου
2015. H επίσκεψη ξεκίνησε με τη συμμετοχή της ομάδας εργασίας σε θεματικό εργαστήριο, με
υπεύθυνους αγροτουριστικών μονάδων της περιοχής. Εισηγητής στο πρώτο εργαστήριο ήταν ο κ.
Mario Tortela, ιδιοκτήτης και διευθυντής της αγροτουριστικής μονάδας «LE MAGNOLIE».
Ακολούθησε ένα δεύτερο θεματικό εργαστήριο, στη μονάδα βιολογικής παραγωγής κρασιών
«CHIUSAGRANDE». Εκεί η ομάδα εργασίας συνομίλησε με τον οινολόγο Franco Gioudomenica, ο
οποίος εξήγησε τη φιλοσοφία που χρησιμοποιεί στη παραγωγή των κρασιών του.
Η επόμενη ημέρα για την ομάδα εργασίας περιελάμβανε μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη, στη
κτηνοτροφική μονάδα παραγωγής τυριού και προϊόντων κρέατος «LA PORTA DEI PARCHI». Η
συγκεκριμένη μονάδα έδωσε ζωή σε ένα απομακρυσμένο και εγκαταλελειμμένο χωριό της
περιοχής, εφαρμόζοντας την πρωτοποριακή ιδέα της κ. Manuela Cozzi «Υιοθετήστε ένα πρόβατο».
Η τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο συνεταιρισμό «COLDIRETTI ABRUZZO»,
όπου η ομάδα εργασίας συνάντησε τον υπεύθυνο της εκστρατείας “ PUNTI COMPAGNE AMICA” κ.
David Falcinelli. Πρόκειται για ένα συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχουν τοπικοί παραγωγοί της
περιφέρειας του Abruzzo, ο οποίος στεγάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο κέντρο της
Pescara καθώς και σε άλλες πόλεις της συγκεκριμένης περιφέρειας. Στους χώρους αυτούς
πωλούνται αγαθά τα οποία παράγονται εξ ολοκλήρου στην περιφέρεια αυτή.
Η δράση ολοκληρώθηκε με τον απολογισμό που έκανε η ομάδα εργασίας, η οποία είχε την
ευκαιρία να γνωρίσει την Ιταλία , να συναντήσει παραγωγούς και να αποκτήσει τεχνογνωσία και
ιδέες οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας του Ρεθύμνου.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ» με υπεύθυνο εταίρο της δράσης «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» τη «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», οργάνωσε μια επίσκεψη μελέτης, του
διακρατικού εταίρου στο Ρέθυμνο Κρήτης.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αμαρίου στην Αγία Φωτεινή, την Κυριακή 24
Μαϊου 2015 στις 11:00 π.μ
Εισηγητές ήταν ο εμπειρογνώμονας κ. Mario Tortella, ιδιοκτήτης της επιχείρησης «La
Magnolie», στην οποία φιλοξενήθηκε η ομάδα εργασίας κατά την επίσκεψη της στην Ιταλία, ο
νομικός κ. Paolo Celli καθώς επίσης ο κύριος Εμμανουήλ Χατζηχρήστος εκπρόσωπος του
διακρατικού εταίρου «Prospettiva SRL». Κατά την εισήγηση του, ο κύριος Tortella, ανέπτυξε τους
τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να γίνει βιώσιμη μεταφέροντας την πρακτική που
εφαρμόζει σχετικά με την ανάπτυξη και την προώθηση της αγροτουριστικής μονάδας που διαθέτει
στην Ιταλία, αλλά και του ελαιολάδου το οποίο παράγει. Στη συνέχει ο κύριος Paolo Celli, ανέλυσε
το νομικό πλαίσιο που διέπει τον αγροτουρισμό στην Ιταλία και επισήμανε τις ομοιότητες και τις
διαφορές του με αυτό της Ελλάδα. Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του ο κ. Paolo Celli
αναφέρθηκε πως στην Ιταλία έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές/κανόνες για την πιστοποίηση
αγροτουριστικών καταλυμάτων από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης, κάτι που μπορεί να
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, αφού υπάρχουν συνεργαζόμενοι φορείς.
Τέλος ο κύριος Χατζηχρήστος παρουσίασε μια μέθοδο καταγραφής των αναγκών της περιοχής,
ώστε να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα προκύψουν.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και απαντήθηκαν όλες οι
ερωτήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους αφορούσαν την ευκολία ή δυσκολία εφαρμογής των
παραπάνω τεχνικών στο Ρέθυμνο.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΗΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015»

H Αναπτυξιακή Σύμπράξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» και η Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «Ρεθεμνιώτικη Συνέργεια», στα πλαίσια των ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Ομάδες) και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
τοπικών αγορών) αντίστοιχα, συμμετείχαν με ενιαίο περίπτερο στην έκθεση «Γιορτή Κρητικής Διατροφής
2015» στο πλαίσιο των δράσεων Δικτύωσης με Τοπικούς Συντελεστές.
Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, το Δήμο
Ρεθύμνης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και πραγματοποιήθηκε 1-7 Ιουλίου 2015 στον Δημοτικό Κήπο
Ρεθύμνης.
Οι εκπρόσωποι των Συμπράξεων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους φορέων,
επιχειρηματίες και τους επισκέπτες της έκθεσης, για τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται στον
Νομό Ρεθύμνης. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν την ευκαιρία σε ανέργους, άτομα ευπαθών κοινωνικών
ομάδων, νέους επιστήμονες και ασφαλισμένους στον ΟΓΑ να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσω
δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής. Επίσης τα προγράμματα αυτά δίνουν την ευκαιρία σε
επιχειρηματίες να προσλάβουν καταρτισμένα άτομα και να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.
Στις 7 ημέρες που διήρκησε η έκθεση, ενημερώθηκαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι για τους στόχους του
Δικτύου τους, όπως είναι η δικτύωση μεταξύ τους σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και με επαγγελματικούς
φορείς όπως Επιμελητήρια, Εμπορικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες Επαγγελματιών. Ιδιαίτερο ήταν το
ενδιαφέρον για ενημέρωση πάνω σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικότερα εργοδοτών και
τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον Νομό Ρεθύμνου.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΟΜΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
105 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΕΣ ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
Συγκεκριμένα 86 ωφελούμενοι απασχολήθηκαν σε επιχειρήσεις και 19 ωφελούμενοι ίδρυσαν
νέες επιχειρήσεις. Συνολικά 105 ωφελούμενοι εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» υλοποίησε με
μεγάλη επιτυχία, την πράξη «Δρόμοι απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια της
δράσης «Τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» η οποία συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων» είναι
οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Συντονιστής)
Επιμελητήριο Ρεθύμνης
Σύμπραξη φορέων Ρεθύμνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση
Εμπορικός Σύλλογος Περάματος Μυλοποτάμου
Σωματείο ατόμων με αναπηρία Ν. Ρεθύμνης
Σύλλογος Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου
Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Νοτίου Κρήτης Α.Ε.
Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Άντριαν Ανδρέας – Ανδρουλιδάκης Κ. Ο.Ε.
Γαλανομάτης Ε. - Όθωνας Ε. - Παπαδογιάννης Θ. Ο.Ε.
Κοσκινάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Πρόκειται για μία πράξη που αφορούσε στην προσφορά υπηρεσιών κατάρτισης, επιμόρφωσης
και συμβουλευτικής σε 120 ωφελούμενους που προέρχονται από τις εξής ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Άτομα με αναπηρία.

Παλιννοστούντες / μετανάστες
ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν ευκολότερα από τοπικές επιχειρήσεις ή να
δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ήταν πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(535.000,00€), η γεωγραφική εμβέλεια της πράξης κάλυψε το σύνολο των Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας ΡΕΘΥΜΝΟΥ και υλοποιήθηκε από τον Ιούλιο 2012 έως το Νοέμβριο 2015.
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Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης, εταίρος υπεύθυνος
για τη δράση "Παρουσίαση και προβολή του τοπικού σχεδίου δράσης κοινωνικής ένταξης",
διοργάνωσε με επιτυχία, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, την ενημερωτική εκδήλωση αποτίμησης
των δράσεων του έργου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του οργανωτή της εκδήλωσης Αντιπροέδρου κ. Νικολάου
Νημά και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Γεώργιο
Γιακουμάκη και την Ταμία του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου κα. Αθηνά Κατσιά.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν οι κύριοι Σταγκουράκης Ιωάννης, Πρόεδρος της Α.Σ. Ρεθεμιώτικη
Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων-«Γενική παρουσίαση του έργου και των αποτελεσμάτων του»,
Ψαρουδάκης Μανώλης, Πρόεδρος Σύμπραξης φορέων Ρεθύμνου για την ανάπτυξη και τη
απασχόληση-«Παρουσίαση δράσων δικτύωσης», Μαθιουδάκης Αντώνης, Στέλεχος Τεχνικής
Αναπτυξιακής-«Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής» και Καλαϊτζάκης Ιωάννης, Διαχειριστής της
Α.Σ. Ρεθεμιώτικη Συνεργασία Δημιουργικών Φορέων-«Παρουσίαση δράσεων κατάρτισης», ο
οποίος συντόνισε και τη συζήτηση, και η κυρία Τζωρτζάκη Ερμιόνη, Στέλεχος Κοσκινάς
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.-«Παρουσίαση δράσεων συμβουλευτικής».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου.
Αναλυτικότερα οι δράσεις του έργου περιλάμβαναν:

Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών ωφελούμενων και οικονομικών
παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 120 ωφελουμένων καθώς και την
απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 28 ωφελουμένων.

Τη συμβουλευτική, πληροφόρηση και υποστήριξη 120 ωφελουμένων.

Τη Δικτύωση μεταξύ ωφελουμένων – επιχειρήσεων – τοπικών φορέων και των
Αναπτυξιακών Συμπράξεων μεταξύ τους καθώς και τη διακρατική δικτύωση.

Το Συντονισμό και τη Διαχείριση της πράξης.
Αίτηση συμμετοχής κατέθεσαν 271 δυνητικοί ωφελούμενοι, 213 προσήλθαν για συνέντευξη και
τελικά επιλέχθηκαν 120 ωφελούμενοι. Αναλυτικότερα στην πράξη συμμετείχαν 75 γυναίκες και 45
άντρες, εκ’ των οποίων:

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά προσόντα: 1 γυναίκα

Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια: 102, 60 γυναίκες
και 42 άντρες

Μετανάστες-Παλλινοστούντες: 8, 5 γυναίκες και 3 άντρες

Μονογονεϊκή οικογένεια: 9 γυναίκες.
Όλοι οι ωφελούμενοι παρακολούθησαν συνολικά 450 ώρες επιχορηγούμενης κατάρτισης (270
ώρες θεωρίας και 180 ώρες πρακτικής σε τοπικές επιχειρήσεις) και 5 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε
600 ώρες επιχορηγούμενης εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση εργασιακή
εμπειρίας.
Η επιχορηγούμενη κατάρτιση περιλάμβανε 4 σεμινάρια:
1) Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών (40 ωφελούμενοι),
2) Επιχειρηματικότητα (δημιουργία, λειτουργία επιχείρησης) (20 ωφελούμενοι),
3) Στελέχη επισιτιστικών επιχειρήσεων (20 ωφελούμενοι) και
4) Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (40 ωφελούμενοι).
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Όσο αφορά στις δράσεις συμβουλευτικής, υπήρξαν 2 κατηγορίες:
Α) H επαγγελματική συμβουλευτική, όπου οι 120 ωφελούμενοι συμμετείχαν σε 1.680 ώρες
ατομικής και 144 ώρες ομαδικής συμβουλευτικής και
Β) H συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, όπου εκπονήθηκαν 22 business plans για τους
ωφελούμενους που ενδιαφερόταν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση και προετοιμάστηκε η
υποβολή τους σε επενδυτικά προγράμματα.
Σημαντικό ρόλο στην πράξη διαδραμάτισαν και οι δράσεις δικτύωσης, μέσα από τις οποίες
δημιουργήθηκε το Δίκτυο αμοιβαίας μάθησης και συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων με την
Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στο οποίο συμμετέχουν 51 επιχειρήσεις και στόχο έχει την ανάπτυξη
ευκαιριών συνεργασίας και την παροχή υπηρεσιών βελτίωσης των επιχειρηματικών δυνατοτήτων
από τα μέλη της ομάδας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην πράξη, τοπικοί
οικονομικοί παράγοντες και ωφελούμενοι.
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