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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 23 /7 /2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»

Ξεκινά στις 24-07-2014 η υποβολή αιτήσεων^για συμμετοχή otq πρόγραμμα του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικου επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτεϊται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, 
Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 -  

2013.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν 
κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ('www.oaed.gr') και την αποστέλλουν μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http ://a it.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην 
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη 
σχετική στήλη.

http://ait.oaed.gr/


Δικαιούγοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που 
έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να 
προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα 
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.ar.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεΐ, κατά τη διάρκεια 
του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

«»

Ωωελούυενοι είναι οι άνεργοι που:

> Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υΗόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 
και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν 
πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό 
μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

> Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και 

έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

> Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

> Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και 

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και 
διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 
€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

^ΕΣΠΑ
^  2007-2013
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http://www.oaed.ar


Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στΟ'ποσό 
των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού 1407/2013 
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών. Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην 
διεύθυνση www.oaed.ar όπου επίσης περιγρόφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και 
λοιποί όροι του προγράμματος. d.

http://www.oaed.ar


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΑ5Η «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ»
Βασιλέως Γεωργίου 3, 151 22, Μαρούσι 

Τηλ.: 210 6743835 -  fax: 210 6146731 
www.svneDixeireinagia.er.info@svnepixeireinagia.er

28/07/14

Προς: Ωφελούμενους του Έργου "Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας της Αγιάς"

Θέμα: Ενημέρωση για νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

Αγαπητοί Φίλοι/ες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις (από τις 

Επιχειρήσεις-Εργοδότες) για το νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για 

την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» 

και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ».

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο θα βρείτε κάποιες πληροφορίες για το Πρόγραμμα.

Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για τη συμμετοχή σας στο 

Πρόγραμμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Α.Σ. «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ»

Νικόλαος Δημητριάδης

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Α.Σ.
Αοϋόδιοι Επικοινωνίαν Κωσταοάο Στέφανος, Περδικούλης Αντώνης 
Τηλέωωνα: 210 6743835, 210 6141802, 24943 50100 - 50101 & 24943 50115
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ»

E-mail: skostaras@ stratis.com.gr stratis@ stratis.com.gr. svneDaaia@gmail.com 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Να είστε Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενής που έχει 

δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

Να διαθέτετε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν 

πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σας εάν κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχατε απασχοληθεί:

ί. Σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του εργοδότη
«

ϋ. Σε επιχείρηση όπου ο δικαιούχος εργοδότης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) συμμετείχε 

κατά το προηγούμενο 12μηνο ή συμμετέχει φ τά  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ι

ίίί. Με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα

ίν.Στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που 

μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 

σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

1. (Αν δεν το έχετε κάνει ήδη στο παρελθόν) να περάσετε από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ 

(ΚΠΑ2) ώστε να συμπληρώσετε τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης με 

την ειδικότητα σας και να συμφωνήσετε σε ατομικό σχέδιο δράσης έχοντας μαζί το δελτίο 

ανεργίας, και την αστυνομική σας ταυτότητα.

2. Δεν θα υποβάλλετε ο ίδιος αίτηση για το Πρόγραμμα, αλλά η αρμόδια υπηρεσία σας 

υποδεικνύει με συστατικό σημείωμα στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση.

3. Σε περίπτωση που έχετε υπ’ όψιν σας κάποιον εργοδότη που θα θέλατε να απασχοληθείτε, 

ενημερώστε τον να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ώστε να 

επιτευχθεί η πρόσληψη σας. Ο εργοδότης μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας ώστε να

■ v i ;  . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , Ο ϊ Κ ί ·
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Ευρωπαϊκή ΐνωοη ^
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