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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκή Ένωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την ιστοσελίδα: WWW.TOPSA.AKOMM.GR
Kαθώς και από τα παρακάτω σημεία στα οποία 
μπορούν να υποβληθούν και οι αιτήσεις:

ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πάνορμο (υπεύθυνη κα Μαρία Καλλιγιάννη,
τ. 2834051237)

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 Σπήλι, (υπεύθυνη κα Κλειδή Μαρία, τ. 2832340205)

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ
Αγία Φωτεινή (Υπεύθυνος κος Λουτριανάκης Γιώργος, 
τ. 2833340217-8)

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ
Ανώγεια, (υπεύθυνος κος Σαρχιανάκης Νίκος,
τ. 2834031402)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Υποβολή αίτησης από τους δυνητικά ωφελούμενους.
2. Eπιλογή των ωφελουμένων σε δύο στάδια από Επιτροπή 
Επιλογής η οποία θα συσταθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης,
       Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων - Συνέντευξη από 
τα Στελέχη Συμβουλευτικής.
      Αξιολόγηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Κατάρτιση 
καταλόγου επιτυχόντων με την απαραίτητη προσαρμογή 
ώστε να επιτυγχάνεται το 50% να είναι γυναίκες και το 20% 
να είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Κατάρτιση καταλόγου 
επιλαχόντων.
Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ της ΑΣ 
έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ (Τοπικά 
Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των τοπικών αγορών εργασίας) που αποτελούν δράση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
το ΕΚΤ. Φορέας διαχείρισης είναι η Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 
2007-2013

Η περιοχή παρέμβασης είναι η ενδοχώρα του Νομού 
Ρεθύμνου, δηλαδή όλοι οι Δήμοι εκτός του Δήμου 
Ρεθύμνης

Ο Προϋπολογισμός της Πράξης είναι 582.900€ και η 
διάρκεια υλοποίησης έως τις 31-8-2014

Η πράξη αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση 
ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την 
αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ανέργων, 
εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, 
ασφαλισμένους στον Ο.Γ.Α καθώς και νέων επιστημόνων, 
σύμφωνα με ορισμένες προϋποθέσεις.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα 
είναι 25 ωφελούμενοι να τοποθετηθούν σε θέσεις 
απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) και 75 
ωφελούμενοι να αναπτύξουν ατομική ή συλλογική 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το σχέδιο υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» που περιλαμβάνει όλους 
τους Δήμους της Ενδοχώρας και άλλους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την 
αναλυτική πρόσκληση καθώς και την αίτηση που πρέπει να 
συμπληρωθεί από:

Συντονιστής εταίρος είναι το
ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ

Άνεργος
Νέος επιστήμονας

Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ

ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ



Αναπτυξιακή ΣύµπραξηΣυν-Κοινωνία Απασχόλησης www.topsa.akomm.gr

Συµβουλευτική / Προώθηση
στην απασχόληση

3 ατομικές συνεδρίες κατά την φάση επιλογής των ωφελουμένων. 
Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Τεχνικών 
Ανεύρεσης Εργασίας καθώς και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, 
Εκπόνηση 30 Επιχειρησιακών σχεδίων: 23 για ατομικές ή συλλογικές 
επιχειρήσεις και 7 ακόμα σχεδίων για ίδρυση 7 Κοινωνικών Συνεταιρισ- 
τικών Επιχειρήσεων. Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα προσλάβουν ανέργους. 
Υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων σε πάσης 
φύσεως θέσεις απασχόλησης. Θεματικό εργαστήρι για τους εργοδότες 
που θα προσλάβουν ωφελούμενους. Θεματικό εργαστήρι για 
καταπολέμηση των διακρίσεων των δύο φύλων στην απασχόληση – 
ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόληση τους.

άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, 

δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, 
Πολυτεχνικών Σχολών)

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές 
δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 
2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις 
λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Προϋποθέσεις για τους Νέους Επιστήμονες
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 

υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.
Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε 

έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως 

Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 150 
ωρών το καθένα για όλους τους ωφελούμενους (120 ώρες θεωρία και 
30 ώρες πρακτική άσκηση).

Οι άλλες δράσεις που συμβάλλουν στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα 
του σχεδίου περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών συναφών με τους 
στόχους του τοπικού σχεδίου, τη δικτύωση φορέων σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο καθώς και ενέργειες Ενημέρωσης - 
Ευαισθητοποίησης.

Κατάρτιση

Λοιπές δράσεις

Υπεύθυνη για την υλοποίηση της Πράξης είναι η Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» η οποία είναι 
αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί 
βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 και έχει ως μοναδικό 
αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης. 
Ιδρύθηκε στις 3 Μαΐου 2012 από τους παρακάτω εταίρους:

Στοιχεία Επικοινωνίας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Ανώγεια 74051
Τηλέφωνο: 2834031793  |  Φαξ: 2834031058

Website: www.topsa.akomm.gr
Email: topsa@akomm.gr

1. Δήµος Αγίου Βασιλείου

2. Δήµος Αµαρίου

3. Δήµος Ανωγείων

4. Δήµος Μυλοποτάµου

5. ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Α.Ε ΟΤΑ

6. Πανεπιστήµιο Κρήτης

7. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύµνου

8. Ένωση Ξενοδόχων Νοτίων Περιοχών 
Ν.Ρεθύµνου

9. ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

Πρόεδρος Δ.Σ: Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης
Συντονιστής Εταίρος είναι το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έδρα της Α.Σ είναι τα γραφεία του συντονιστή εταίρου

Περιεχόµενο

Ωφελούµενοι - Προϋποθέσεις

έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και 
μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο 
επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη 
μεταβολή.

Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία 
έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το 
χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της 
απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό 
διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης 
κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα 
το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. 
Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών 
υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 
Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) 
ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.

Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της 
δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων 
επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και 
ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. 
Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη 
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται 
αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές 
σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα 
λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους 
γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται 
υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το 
οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό 
εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για 
τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική 
άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος 
(όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου 
Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι 
νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές 

τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις 

κάτωθι μορφές εταιρειών: Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Αστικές μη 
κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν 
από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης 
δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε 
καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
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Οι ωφελούμενοι πρέπει να εντάσσονται σε μια
από τις παρακάτω κατηγορίες:


