
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Αντικείμενο  «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες 

των Τοπικών Αγορών Εργασίας» 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 τρεις (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. Έμφαση θα δοθεί τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής 

μέσω της υποστήριξης και ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων 

βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στο Σχέδιο Δράσης που θα υποβληθεί για αξιολόγηση με την αίτηση 

χρηματοδότησης θα περιλαμβάνεται επίκαιρη και εξειδικευμένη ανάλυση της 

τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης. Η ανάλυση αυτή αποτελεί υποχρεωτική 

και διακριτή ενότητα του σχεδίου δράσης και συνίσταται στην παρουσίαση εκείνων 

των στοιχείων και δεδομένων που θα τεκμηριώνουν το περιεχόμενο του σχεδίου 

δράσης ως προς:         

1. Τον κλάδο/ περιοχή παρέμβασης  

2. Τις ομάδες στόχου  

3. Τις δράσεις, που για την επίλυση του διαπιστωμένου προβλήματος ή την 

σύνδεση με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής. 

Μέσα από τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι: 

1. οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση θα 

προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα 

καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα 

βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, 

όπως περιγράφονται στο σχέδιο δράσης ή/και 



2. οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση /επιχορήγηση από άλλα 

επενδυτικά κλπ προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την ένταξη 

τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και 

3. οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις θα έχουν 

προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματικές και 

διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.       

    


