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Συνοπτική περιγραφή 

Περιγραφή κατάστασης/πλαισίου 

Η εταιρεία ‘αξίΖΩ’ ΙΚΕ δημιουργήθηκε το 2021 με σκοπό να 
υποστηρίξει το έργο του Συλλόγου Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής 
Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι». O Σύλλογος ‘Άγιοι 
Θεόδωροι’ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981 από γονείς 
ατόμων με αναπηρίες νοητικής υστέρησης και 
ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης. Είναι ένας 
Φιλανθρωπικός Σύλλογος πιστοποιημένος ως φορέας 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Απαριθμεί πάνω 
από 300 μέλη και αναγνωρίζεται ως ο μοναδικός Σύλλογος 
παροχής υπηρεσιών στον Νομό Ροδόπης, σε ενήλικα και 
ανήλικα ΑμεΑ με βαριά νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή, 
αυτισμό κ.λπ.).  
Οι στόχοι του Συλλόγου είναι να επιτευχθεί, να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί η κοινωνικοποίηση, η 
αυτοεξυπηρέτηση, η φυσική αγωγή, η υγιεινή, η δεξιοτεχνία, η λεπτή και αδρή κινητικότητα των 
εκπαιδευομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση τους, τη 
ψυχαγωγία τους και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε να 
λειτουργούν -κατά το δυνατόν- ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου. Γι’ 
αυτούς τους λόγους, δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες όπως περιπάτους - εκδρομές, εξόδους σε 
χώρους ψυχαγωγίας, σε πολιτιστικούς φορείς, επισκέψεις ανά ομάδες σε σούπερ μάρκετ και μαγαζιά 
για την εκμάθηση - οργάνωση λίστας προϊόντων και εμπορευμάτων και την κατανόηση της διαδικασίας 
αγορών–πληρωμών. Επίσης, ο Σύλλογος έχει δημιουργήσει ένα χώρο διημέρευσης όπου οι 
επωφελούμενοι εκπαιδεύονται στην προετοιμασία πρωινού και παρασκευή φαγητού ώστε να 
αυτονομηθούν ως προς την διατροφή τους. Επίσης, παρέχεται απασχόληση στο θερμοκήπιο και στον 
κήπο του Συλλόγου στην καλλιέργεια κηπευτικών και καλλωπιστικών φυτών, στην εκτροφή και 
περιποίηση οικόσιτων ζώων. Επιπρόσθετα, παρέχεται ενασχόληση με τη μουσική, το θεατρικό παιχνίδι 
και τη χειροτεχνία, συμπεριλαμβανομένων την δημιουργία ημερολογίων, λαμπάδων, 
χριστουγεννιάτικων ειδών, κοσμημάτων κλπ.  

Ένας Φιλανθρωπικός Σύλλογος πιστοποιημένος ως φορέας 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ενήλικα και 
ανήλικα ΑμεΑ με βαριά νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, 
διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό κ.λπ.), 
αξιοποίησε κοινοτικούς πόρους μέσω του μέτρου LEADER 
προκειμένου να ιδρύσει ένα εργαστήριο παρασκευής 
μαρμελάδων και γλυκών. Το εργαστήριο, ως ανεξάρτητη 
εταιρεία, παρέχει εκπαίδευση και ευκαιρίες απασχόλησης 
σε ΑμεΑ υπό την επίβλεψη και υποστήριξη του 
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού του Συλλόγου. 

 

    ΑΞΙΖΩ ΙΚΕ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών ο Σύλλογος έκρινε αναγκαία την ίδρυση και ενός ανεξάρτητου 
φορέα, μιας επιχείρησης η οποία θα καλύψει τις ανάγκες ένταξης των ατόμων ΑμεΑ στην εργασία, 
παρέχοντας τους την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία. 
 
 
Στόχοι 

Δραστηριότητες του έργου 

Η υλοποίηση του Για την υλοποίηση του εργαστηρίου της ΙΚΕ 
‘αξίΖΩ’, συγχρηματοδοτήθηκαν μέσω του μέτρου LEADER υπό 
την Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε., τα κάτωθι: 

 Η αγορά και εγκατάσταση εργαστηριακού 
εξοπλισμού στον οποίο περιλαμβάνεται μια μηχανή 
παραγωγής ζυμαρικών, καλούπια για την μηχανή 
ζυμαρικών, ένα ξηραντήριο, πάγκοι, μια ετικετέζα, και 
ένα γεμιστικό μηχάνημα μαρμελάδας.  

 Χρηματοδοτήθηκε η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα η 
απόκτηση πιστοποίησης ISO 22000:2018. 

 Χρηματοδοτήθηκε η αγορά, κατασκευή και βελτίωση του ακινήτου. Ο χώρος του εργαστηρίου 
διαμορφώθηκε κατάλληλα και μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, 
περιλαμβάνεται η εγκατάσταση κουφωμάτων και βιομηχανικού δαπέδου. 

 Καλύφθηκαν δαπάνες προβολής, όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, παραγωγή ενημερωτικών 
φυλλαδίων, σχεδιασμός ετικετών, και πινακίδας, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις. 

Τον Δεκέμβριο του 2021 υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Ιδιωτικής 
Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ‘αξίΖΩ’ και του Συλλόγου ‘Άγιοι Θεόδωροι’. Σκοπός του συμφωνητικού 
είναι η ομαλή ένταξη των ωφελούμενων του Συλλόγου στην εκπαίδευση, κατάρτιση και την τελική 
ένταξη τους στην αγορά εργασίας. Αρχικά οι ωφελούμενοι δεν θα παρέχουν εργασία με την έννοια 
που προσδιορίζεται στην εργατική νομοθεσία, αλλά η συμμετοχή τους θα περιορίζεται στην 
εκπαίδευση αυτών ώστε μετέπειτα να είναι έτοιμοι να απασχοληθούν επ’ αμοιβή. Η εκπαίδευση τους 
θα λαμβάνει χώρα υπό προστατευόμενο περιβάλλον, ήτοι σε προστατευμένες συνθήκες υπό την 
επίβλεψη κατάλληλου προσωπικού του Συλλόγου, το οποίο θα συνοδεύει τους ωφελούμενους στο 
εργαστήρι της ‘αξίΖΩ’ Ι.Κ.Ε. παρέχοντας τους συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη όταν 
παραστεί ανάγκη. Οι καταρτισμένοι εκπαιδευτές του Συλλόγου οι οποίοι παρευρίσκονται στον χώρο 
του εργαστηρίου είναι εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές οι οποίοι παρακινούν ο 
καθένας με τον δικό του τρόπο τους ωφελούμενους να αναλάβουν πρωτοβουλίες κατά την διάρκεια 
της εκπαίδευσης και της εργασίας εν γένει. Ο Σύλλογος εποπτεύει και επιβλέπει την εκπαίδευση των 

Η εταιρεία ‘αξίΖΩ’ ΙΚΕ έχει σκοπό να συμβάλλει στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ατόμων 
με αναπηρία στην εργασία και να αναδείξει τον σεβασμό για τα δικαιώματα και τις αξίες τους. Επίσης, 
θα συμβάλει ώστε η κοινωνία θα εξοικειωθεί με το διαφορετικό και έτσι να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και οι διακρίσεις. Παράλληλα, θα συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη μέσω της 
προμήθειας των πρώτων υλών από τοπικούς παραγωγούς της περιοχής.  
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ωφελούμενων, ενώ η εταιρεία ‘αξίΖΩ’ Ι.Κ.Ε έχει αναλάβει την υλοποίηση της εκπαίδευσης με τα 
απαιτούμενα μέσα και τον εξοπλισμό της.  

Η διαδικασία της εργασίας στο εργαστήριο συμβάλει στην τόνωση της ψυχολογικής ευεξίας των 
επωφελούμενων. Τα άτομα με νοητική υστέρηση κατόπιν εκπαιδεύσεως τους, αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες και τους αναθέτονται ευθύνες που θα δρουν ευεργετικά για την ψυχολογία τους. Η 
δημιουργική αυτή ενασχόληση τους δημιουργεί ένα αίσθημα ηρεμίας, βοηθά στην αποβολή του 
άγχους τους και συμβάλει στην ψυχική τους ανάταση. Παράλληλα, μέσω της καθημερινής 
ενασχόλησής τους στο χώρο των εργαστηρίων επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση τους αφού έρχονται 
σε επαφή με άλλα άτομα με τα οποία συνεργάζονται και θέτουν από κοινού στόχους. Επίσης, η 
ενασχόληση των ατόμων με νοητική υστέρηση με ένα νέο αντικείμενο στο οποίο θα εξειδικευθούν θα 
τους δώσει μελλοντικά ευκαιρίες επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 

 Αποτελέσματα 

 Το εργαστήριο απασχολεί τέσσερα άτομα τυπικής ανάπτυξης και ένα άτομο με αναπηρία με 
πλήρη απασχόληση. Άλλα τρία άτομα βρίσκονται σε φάση εκπαίδευσης ώστε να ενσωματωθούν 
πλήρως στη παραγωγική διαδικασία και η εργασία θα τους αποφέρει ένα σταθερό μηνιαίο 
εισόδημα. Ο αριθμός των απασχολούμενων και εκπαιδευόμενων ατόμων με Αναπηρία θα 
αυξάνεται καθώς θα αυξάνεται και η ζήτηση για τα παραγόμενα προϊόντα. 

 Το εργαστήριο παράγει χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά, μαρμελάδες από φρούτα εποχής 
και γλυκά του κουταλιού (σύκο, ροδάκινο, αχλάδι, βερίκοκο, κ.α.) τα οποία προέρχονται σε 
μεγάλο βαθμό από τοπικούς παραγωγούς. Προς το παρόν οι παραγωγοί που προμηθεύουν 
την εταιρεία είναι πέντε. 

 Tο εργαστήριο διαθέτει ένα μικρό εκθεσιακό χώρο όπου τα προϊόντα είναι διαθέσιμα προς 
πώληση. Αρχικά δύο εταιρείες διανομής τροφίμων διαθέταν τα παραγόμενα προϊόντα σε 18 
τοπικά καταστήματα και σουπερμάρκετ. Πλέον οι εταιρείες διανομής είναι τρεις και το σύνολο 
των καταστημάτων όπου διατίθενται τα προϊόντα είναι 65.  

Δικτύωση: 

Η εταιρεία ως προέκταση του συλλόγου «Άγιοι Θεόδωροι» συνεργάζεται με το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, τα Κ.Ε.Κ. Κομοτηνής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Επίσης, συνεργάζεται με το Δήμο Κομοτηνής, το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
Υφαντών, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ομάδες του Ν. Ροδόπης και άλλα Κέντρα 
Διημέρευσης και προστασίας Ατόμων με Αναπηρία.  

Μεταφορά του έργου ως καλή πρακτική: 

Ο Σύλλογος στα πλαίσια της συνεργασίας του και της αλληλεπίδρασής του με τοπικούς δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, δέχεται στις δομές του φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς, επίσης, και του ΙΕΚ προσχολικής 
ειδικής αγωγής. Σε ετήσια βάση, 20-25 φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση και 
διεξάγουν έρευνες επί των αντικειμένων της Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής και της Κοινωνικής 
Εργασίας. Κατά συνέπεια είναι αναμενόμενο ότι οι ασκούμενοι φοιτητές θα αναπαράγουν στο μέλλον 
ως επαγγελματίες κάποιες από τις μεθόδους για την εκπαίδευση και φροντίδα των ΑμεΑ, ή την 
οργανωτική δομή  του έργου. 
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Συνέργειες με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Η ίδρυση του εργαστηρίου συμβάλλει στην Προτεραιότητα  6 του ΠΑΑ 2014-2020 για την προώθηση 
της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές. Πιο συγκεκριμένα έχει θετική επίδραση στις Περιοχές Εστίασης: 

 ΠΕ6Α για την διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας και της ανάπτυξης 
μικρών επιχειρήσεων, καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, και 

 ΠΕ6Β Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. 

Συμβάλει επίσης στους στόχους του Ευρωπαϊκού προγράμματος Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και 
Αξίες (CERV) καθώς και στο Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές μέσω της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας για νέους σε αγροτικές περιοχές. 

Καινοτομία: 

Η πρωτοτυπία και πρωτοπορία της εταιρείας έγκειται στο γεγονός ότι εκτός από τους εργαζομένους 
τυπικής νοημοσύνης, θα εργάζονται και άτομα ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση. Αυτό είναι σημαντικό διότι 
το κράτος μεριμνά για τα Άτομα με Αναπηρία μέχρι την ηλικία των 22 ετών. Από εκεί και πέρα, τα 
άτομα αυτά είναι αναγκασμένα να παραμένουν εγκλωβισμένα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, 
χωρίς να έχουν απαραίτητα την ευκαιρία να εργαστούν, να κοινωνικοποιηθούν ή να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες τους. Σ’ αυτό το σημείο, παρεμβαίνει ο Σύλλογος Μέριμνας «Άγιοι Θεόδωροι», που 
αποτελεί τον βασικότερος φορέα στο Νομό Ροδόπης, και οποίος μέσω της νεοσύστατης ΙΚΕ ‘αξίΖΩ’, 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με  νοητικής υστέρησης άνω των 22 ετών (και μικρότερων 
ηλικιών) με σκοπό την ένταξη τους στην εργασία. 

Νέοι και νέοι αγρότες: 

Ο Σύλλογος και το εργαστήριο υποδέχονται άτομα ΑμεΑ από οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδος, 
που έχουν την ανάγκη να ενταχθούν σε αυτόν και να απολαύσουν τη φροντίδα του μετά την ηλικία 
των 22 ετών ή και προ της συμπληρώσεως αυτής χωρίς να υπάρχει δέσμευση ανώτατου ηλικιακού 
ορίου. Η μόνη προϋπόθεση είναι να αποτελούν μέλη του Συλλόγου και να παρακολουθούν το 
πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του Συλλόγου. 

 

Γενικά στοιχεία 

Τίτλος έργου ΑΞΙΖΩ ΙΚΕ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 

Διάρκεια έργου 20.01.2021-31.12.2021 (επέκταση έως 06.2023) 

Χώρα Ελλάδα 

Είδος δικαιούχου  Ιδιωτική Εταιρεία 

Μέτρο M19 LEADER/CLLD  

Προτεραιότητα  Π6 – Κοινωνική ένταξη και τοπική ανάπτυξη   
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Προϋπολογισμός (ΕΥΡΩ)         Στοιχεία επικοινωνίας   

Συνολικό κόστος  111.934,10 Δικαιούχος  ‘αξίΖΩ’ ΙΚΕ 

Δημόσια δαπάνη 55.967,04 Εκπρόσωπος επικοινωνίας Στάθης Κεφαλίδης (Διευθυντής ΟΤΔ) 

Κοινοτική συμμετοχή 50.370,34 Τηλέφωνο 0030 25310 34071-2 

Εθνική συμμετοχή 5.596,70 email sthkom@gmail.com; anro@anro.gr 

Ιδιωτική συμμετοχή 55.967,06 Website www.axi-zw.gr (υπό κατασκευή) 

Άλλοι πόροι - Άλλες πηγές, links https://www.syd.gr  

https://www.facebook.com/axizw/  
 

 

Μήνυμα από τον κ. Ηλία Ποιμενίδη, Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Άγιοι 
Θεόδωροι» 

 

 

 

 

                                                                                                Νοέμβριος 2022 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 
 

 

«…ο Σύλλογός μας κατάφερε να δημιουργήσει ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας για τις καθημερινές 
δραστηριότητες των παιδιών. Επόμενος στόχος ήταν η δημιουργία των υποστηριζόμενων καταφυγίων 
διαβίωσης, που ουσιαστικά πετυχαίνουν τη διαμονή τους, όταν θα εξαφανιστεί το οικογενειακό 
περιβάλλον και ο τρίτος στόχος ήταν η ένταξη των παιδιών στην απασχόληση». 

 


