
  

 

Ενημερωτικό 
Δελτίο  

 Μάρτιος 2015, Τεύχος 1 

Σε αυτό το τεύχος 
 
Δια Βίου Μάθηση 
Πρόγραμμα ανάπτυξης νεανικής 
επιχειρηματικότητας seed4business 
 
Χρηματοδοτήσεις 
Πρόγραμμα Leader Ν. Δράμας 
 
Ιστορίες Επιτυχίας 
Το ελληνικό ρόδι καρπός της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Το έργο TRIGGER 
Το πρόγραμμα “TRIGGER” έχει σαν στόχο την υλοποίηση μιας 
ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν ως 
τελικό αποτέλεσμα την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και 
την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης για 200 νέους επιστήμονες 
στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας, καθώς και 
την  ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών που θα 
βασίζονται στην ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και 
την καινοτομία.   
Μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο της περιοχής, 
το έργο συμβάλει στη δικτύωση και τη θέσπιση συνεργιών 
μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής 
κοινότητας και στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους 
ανθρώπους προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.  
Η παρέμβαση περιλαμβάνει ένα ολιστικό πακέτο δράσεων που 
θα αξιοποιούν το πολύτιμο επιστημονικό κεφάλαιο των δύο 
χωρών στην αγορά εργασίας.   

Δομές Στήριξης της Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας 

 

Στο πλαίσιο του Έργου TRIGGER 
λειτουργούν 4 Δομές Στήριξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας στη: 
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, 
Δράμα και Σέρρες.  
Εξειδικευμένα στελέχη παρέχουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 
επαγγελματικής κατάρτισης σε 
αποφοίτους, καθοδήγησή σχετικά με 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την 
ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων για ευκολότερη 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  
 

http://epixeireite.duth.gr/?q=node/17153
http://epixeireite.duth.gr/?q=node/17153
http://www.aned.gr/
http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=4555
http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=4555


Επισκεφτείτε τις Δομές:  

Κεντρική Δομή Στήριξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας - Θεσσαλονίκη 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (πρ. Υπουργείο 
Μακεδονίας και Θράκης) 4ος όροφος  
Πληροφορίες: τηλ. 2310 379.295 & 2310 
379.180  
E-mail: info.trigger@mathra.gr 

 
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο 
Σερρών 
Επιμελητήριο Σερρών (Π. Κωστοπούλου 
2, Σέρρες) 
Πληροφορίες: τηλ. 23210 99742- 3 
Ε-mail: trigger.serres@gmail.com   

 
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο 
Δράμας 
Επιμελητήριο Δράμας (Λ. Λαμπριανίδου 
40, Δράμα), 2ος όροφος 
Πληροφορίες: τηλ. 25210 22750 & 25210 
55160 
Ε-mail: trigger@dramanet.gr 

 
Περιφερειακή Δομή Στήριξης της 
Απασχόλησης και της 
Επιχειρηματικότητας – Γραφείο 
Αλεξανδρούπολης 
Επιμελητήριο Έβρου (Λ. Δημοκρατίας 
307, Αλεξανδρούπολη), 1ος όροφος 
Πληροφορίες: τηλ. 25510 26223 
Ε-mail: trigger.alexandroupoli@gmail.com 
  
 
 
 
 

…. και την σελίδα μας στο Facebook 

The TRIGGER TRIGGER 

Πλατφόρμα ψηφιακών εργαλείων TRIGGER 
TOOLBOX 
Στο πλαίσιο του έργου «TRIGGER» αναπτύχθηκε και τέθηκε σε 
λειτουργία η πλατφόρμα ψηφιακών εργαλείων TRIGGER 
TOOLBOX.  

Η εργαλειοθήκη, η οποία είναι δωρεάν προσβάσιμη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://thetrigger-toolbox.eu, 
αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρονικών εργαλείων τα οποία 
παρέχουν, με κατανοητό και εύκολο στη χρήση τρόπο, τη 
δυνατότητα στον χρήστη:  

 να δημιουργήσει το δικό του Επιχειρηματικό Πλάνο, 
Σχέδιο Μάρκετινγκ, Πλάνο Χρηματοοικονομικής 
Ανάλυσης  

 να εκπαιδευτεί σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας 
και σε αντικείμενα που αφορούν σε όλο τον κύκλο ζωής 
μιας start up (από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την 
παρουσίαση σε δυνητικούς επενδυτές και αναζήτηση 
χρηματοδότησης) 

 να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης 
εργασιών και διαμοιρασμού εγγράφων  

 να συναναστρέφεται με άλλους επιχειρηματίες / 
startupers επιτρέποντας τη δημιουργία ενός 
επιχειρηματικού δικτύου μέσω του οποίου θα μπορεί να 
αναζητήσει επαφές και να επεκτείνει το επαγγελματικό 
δίκτυο επαφών του. 

 να καθοδηγείται και να επικοινωνεί με εξειδικευμένα 
στελέχη (υπηρεσίες mentoring) 

Ενεργά προγράμματα 
 

 Πρόγραμμα Leader Ν. Δράμας 
H Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
ανακοινώνει τη δημοσίευση της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του 
τοπικού προγράμματος Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) Νομού 
Δράμας. Στην ιστοσελίδα www.aned.gr περιλαμβάνεται όλο το 
υλικό που απαιτείται για τη συμπλήρωση των φακέλων 
υποψηφιότητας από τους δικαιούχους. Δικαιούχοι του 
προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), 
επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί 
φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρίες 
ΟΤΑ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και 
διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.: 

 Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66100 Δράμα 
 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521047610-11 
 Φαξ: 2521047612 
 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aned@otenet.gr 
 Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μανόλης 

Χατζόπουλος, Κώστας Δημούδης, Νίκη Γεωργιάδου 
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mailto:trigger@dramanet.gr
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004486308534&fref=ts
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