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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα 2 πρώτα Θεματικά εργαςτήρια που διοργάνωςε η Περιφερειακό 

Ένωςη Δόμων/ΑΜΘ, ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του έργου «Τοπικό Σύμπραξη για την απαςχόληςη και την 

επιχειρηματικότητα νϋων αγροτών – ανϋργων και νϋων επιςτημόνων ςτον αγροπεριβαλλοντικό και 

αγροδιατροφικό τομϋα», ςτο οποίο ςυμμετέχει, ωσ εταίροσ τησ Αναπτυξιακήσ Σύμπραξησ «Ανϊπτυξη – 

Συνοχό – Απαςχόληςη Αγροτικού Χώρου Ξϊνθησ Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρύα» :  

 

 1ο Θεματικό Εργαςτόριο: την Τρύτη 28 Ιανουαρύου 2014 και ώρα 10:00 πμ ςτην Αύθουςα 

Συνεδριϊςεων τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Ξϊνθησ.  

 Σκοπόσ του εργαςτηρύου όταν η χϊραξη Στρατηγικόσ ςτον αγροτικό τομϋα για το Ν. Ξϊνθησ, ωσ 

υπόβαθρο για τη δημιουργύα δικτύου ςυνεργαζόμενων Φορϋων.  

 Ωσ βϊςη για τη χϊραξη τησ Στρατηγικόσ αποτϋλεςε η μελϋτη που ανϋλαβε η ΠΕΔ ςτο πλαύςιο του 

ϋργου και αναφϋρεται ςτη «βιωςιμότητα» και το επιχειρηματικό μοντϋλο ανϊπτυξησ των νϋων 

αγροτικών δραςτηριοτότων και αναδιϊρθρωςησ καλλιεργειών με εναλλακτικϋσ και καινοτόμεσ 

καλλιϋργειεσ. 

 Στο εργαςτόριο ςτο οπούο ςυμμετεύχαν οι Φορεύσ και Υπηρεςύεσ που χαρϊςςουν Πολιτικϋσ ςτον 

αγροτικό τομϋα (Αντιπεριφερειϊρχησ, Περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ ΠΕ Ξϊνθησ, ΕΒΕ, Δόμοι, ΠΕΔ) 

παρουςιϊςθηκε η παραπϊνω μελϋτη και επακολούθηςε ςυζότηςη και παρατηρόςεισ των 

ςυμμετεχόντων οι οπούεσ ενςωματώθηκαν  ςτην τελικό πρόταςη. 

 Στο πλαύςιο του εργαςτηρύου δημιουργόθηκε ομϊδα εργαςύασ από τουσ εταύρουσ ώςτε να 

προτεύνει τρόπουσ παραπϋρα διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων τησ μελϋτησ με ςτόχο την 

ιςχυροπούηςη του δικτύου ςυνεργαζομϋνων Φορϋων.  

 

 2ο Θεματικό Εργαςτόριο: την Τρύτη 8 Απριλύου 2014 και ώρα 11.00πμ ςτο Εργατοώπαλληλικό 

Κϋντρο Νομού Ξϊνθησ (Αύθουςα Συνεδριϊςεων) με τίτλο "Ενημϋρωςη ωφελουμϋνων του 

προγρϊμματοσ ΤΟΠΣΑ "ΑΝΑΣΑ", για το πρόγραμμα επιχορόγηςησ επιχειρόςεων με ςκοπό την 
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πρόςληψη 10.000 ωφελούμενων των δρϊςεων «Τοπικϊ ςχϋδια για την απαςχόληςη, προςαρμοςμϋνα 

ςτισ ανϊγκεσ των τοπικών αγορών εργαςύασ - ΤοπΣΑ» . 

 Στο εργαςτόριο αναλύθηκε ςτουσ  ωφελουμϋνουσ του «ΤΟΠΣΑ-ΑΝΑΣΑ» η Υπουργικό απόφαςη 

που αφορϊ ςτην δυνατότητα πρόςληψησ τουσ  από επιχειρόςεισ. 

 Κατϊ τη ςυζότηςη που επακολούθηςε αναδεύχθηκαν τα οφϋλη για όςουσ ςυμμετεύχαν ςτο ϋργο 

«ΑΝΑΣΑ» ιδιαύτερα όςον αφορϊ : ςτισ αποκτηθεύςεσ  δεξιότητεσ, τη ςυγκεκριμενοπούηςη 

επενδυτικών ςχεδύων που βρύςκονται υπό μελϋτη, καθώσ και των κινότρων για απαςχόληςη ςε 

επιχειρόςεισ του Ν. Ξϊνθησ. 

 

 

Παραςκευό 24  Απριλύου 2014 

        Ο Πρόεδροσ τησ ΠΕΔ/ΑΜΘ 

           Κωνςταντίνοσ Σιμιτςήσ 

              (Δήμαρχοσ Καβάλασ) 


