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Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο σχεδίασε  το «Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κρήτης. 

Συγκεκριμένα, υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) της κατηγορίας Παρέμβασης 

1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Αντικείμενο των ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο 

την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης 

εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και  ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές 

παρέμβασης. 

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες 

πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη 

των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της 

προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 

υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης 

και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης  νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; 
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 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΣΑ  είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο 

αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην 

οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

(Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

οργανώνεται και λειτουργεί βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και έχει ως μοναδικό 

αντικείμενο την εκτέλεση του τοπικού σχεδίου δράσης.  Τα μέλη της κάθε Α.Σ ορίζουν συντονιστή 

εταίρο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης. 

Για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

συνεργάστηκαν διάφοροι φορείς και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ . Με αυτό το σχήμα υπέβαλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Αναλυτικά, την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

αποτελούν ο ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Α.Ε Ο.ΤΑ, οι δήμοι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, 

Μυλοποτάμου, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου, το ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, η Ένωση 

Ξενοδόχων Νοτίων Περιοχών  Ρεθύμνου, καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» 

Α 

http://topeko.kek-anaptixi-kritis.gr/index.php/download_file/view/40/145/
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Το πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση Ενδοχώρας Ν. Ρεθύμνης» αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειών και δράσεων που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην 

εργασία 100 ωφελουμένων, ανέργων/ εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων 

στον ΟΓΑ και νέων επιστημόνων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής 

αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης που είναι η ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας 

Ρεθύμνου, δηλαδή οι Δήμοι Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου. 

Σύντομη περιγραφή δράσεων: 

 Μελέτη τοπικής αγοράς εργασίας 

 Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης  

 Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη  

  Επαγγελματική κατάρτιση 

  Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 

προγράμματα κατάρτισης των 25 ατόμων και 150 ωρών το καθένα για όλους τους ωφελούμενους καθώς 

και επιμόρφωση 30 ωρών για 60 ωφελούμενους. 

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής : 

1. Παραγωγή-Τυποποίηση και εμπορία παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων 

2. Τυποποίηση και Προώθηση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων 

3. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική οικονομία 

4. Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας 

 Επιμόρφωση  

 Δικτύωση 

Στόχος και Δράσεις του Προγράμματος 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος : 

75 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων που θα 

κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων) 

 

25 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις και 10 ωφελούμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:    

40 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα (15 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ 

για νέες θέσεις εργασίας και 25 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ για έναρξη επιχείρησης)  

 

Θα δημιουργηθούν 7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε Συλλογικού και Παραγωγικού 

σκοπού, είτε Κοινωνικής Φροντίδας με συμμετοχή 50 ωφελούμενων. 

 

 

Η δράση "Συμβουλευτική" έχει ως στόχο την προετοιμασία και τη βήμα-βήμα στήριξη των 100 

ωφελουμένων του Σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας. 

Μετά την επιλογή των 100 ωφελούμενων θα υπάρξει :  

α) Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης, εξειδικευμένη 

Νομική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Τεχνικών Ανεύρεσης Εργασίας για 25 ωφελούμενους που 

τοποθετούνται σε επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

αφορούν την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας). 

β) Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για ατομικό σχέδιο δράσης, Συμβουλευτική 

Επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία 

και εξειδικευμένης Νομικής Φορολογικής Υποστήριξης για 75 ωφελούμενους που αναπτύσσουν 

ατομική η συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα και Κοιν.Σ.Επ. είτε Παραγωγικού Σκοπού, είτε 

Κοινωνικής Φροντίδας. 

Προώθηση στην Απασχόληση 

Συμβουλευτική 
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Εκπόνηση 30 Επιχειρησιακών σχεδίων: 23 για ατομικές ή συλλογικές επιχειρήσεις και 7 ακόμα σχεδίων 

για ίδρυση  7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 

Προσέγγιση, καταγραφή και επιλογή επιχειρήσεων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα 

προσλάβουν ανέργους  

Υποστήριξη και παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων σε εβδομαδιαία βάση κατά τους 3 πρώτους 

μήνες μετά την τοποθέτηση τους σε πάσης φύσεως θέσεις απασχόλησης. Παρακολούθηση 

ωφελουμένων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των δράσεων της Πράξης για την υφιστάμενη τότε 

κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. 

Θεματικό εργαστήρι για εταιρική κοινωνική ευθύνη για τους εργοδότες που θα προσλάβουν 

ωφελούμενους. 

 

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις 02/04/2013 στην 

ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (http://www.topsa.akomm.gr). 

Ακολούθησε η ανάρτηση της αναλυτικής πρόσκλησης στις ιστοσελίδες των εταίρων της Α.Σ. «ΣΥΝ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Η πρόσκληση έχει αποσταλεί από την Α.Σ. και στα τοπικά παραρτήματα του ΟΑΕΔ. Περίληψη 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στις τοπικές εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα 

Νέα», «Κρητική Επιθεώρηση», «Νέα Κρήτη», «Ρέθεμνος». Για την ενημέρωση των εν δυνάμει 

ωφελουμένων, στάλθηκαν Δελτία Τύπου σχετικά με το πρόγραμμα  σε τοπικές εφημερίδες, 

ενημερωτικά site, ενώ έγιναν ηλεκτρονικές καταχωρήσεις σε τοπικά site και δημιουργήθηκε 

ραδιοφωνικό σποτ που έπαιζε σε τοπικά ραδιόφωνα για την ενημέρωση των ωφελουμένων.  

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ : 

http://topsa.akomm.gr/media/editor/File/Analytikh_prosklhsh_syn-koin.pdf 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 10/05/2013, σύμφωνα όμως με απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε 

παράταση 10 εργάσιμων ημερών με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 24/05/2013.  

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     

http://www.topsa.akomm.gr/
http://topsa.akomm.gr/media/editor/File/Analytikh_prosklhsh_syn-koin.pdf
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Συνέντευξη Τύπου για το πρόγραμμα δόθηκε στις 8 Απριλίου 2013 στην Αίθουσα Συνελεύσεων 

του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος της Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σωκράτης Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στο ΤοπΣΑ, ενώ παρόντες ήταν 

εκπρόσωποι των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και στελέχη του συντονιστή εταίρου 

ΑΚΟΜΜ-Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ. 

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου τονίστηκε ότι  στόχος του προγράμματος είναι οι 

ωφελούμενοι άνεργοι, πέρα από το να βρουν εργασία, να είναι σε θέση να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις 

με κριτήριο τις σύγχρονες τοπικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ειδικότερα, στις 

δηλώσεις του ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι «το πρόγραμμα έχει αξία διότι βάζει τον ωφελούμενο σε 

μια διαδικασία όχι να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια για να πάρει λίγα χρήματα, αλλά να μπει στη 

διαδικασία να ενσωματωθεί στην αγορά εργασίας, να στήσει τη δική του επιχείρηση». 

 

 

 

Στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου 

 

 

Συνέντευξη Τύπου  
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Για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, των επιχειρήσεων και των φορέων, 

διενεργήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις : 

 Την Τρίτη 9 Απριλίου στα Ανώγεια 

 Την Τετάρτη 10 Απριλίου στο Σπήλι 

 Την Πέμπτη 11 Απριλίου στο Πέραμα 

 Την Παρασκευή 12 Απριλίου στην Αγία Φωτεινή 

 

 

Στιγμιότυπο από την συνάντηση στα Ανώγεια 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Α 
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Στιγμιότυπο από την συνάντηση στο Σπήλι 

 

 

Στιγμιότυπο από την συνάντηση στο Πέραμα 
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Στιγμιότυπο από την συνάντηση στην Αγία Φωτεινή 

 

 

Το τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανεμήθηκε στους ενδιαφερόμενους 
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Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ακολούθησε η διαδικασία επιλογής των 

ωφελουμένων, που έγινε σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια: 

 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών ανά κατηγορία υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην 

διαδικασία επιλογής (απόρριψη αιτήσεων όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην προκήρυξη). 

 Διενέργεια Συνεντεύξεων από τα Στελέχη Συμβουλευτικής με τους υποψηφίους που πληρούν τις 

βασικές προϋποθέσεις . 

 Η Πενταμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων,  συνεδριάζει, ελέγχει και συμπληρώνει το 

βαθμολόγιο κάθε υποψήφιου. Συντάσσει πέντε (5) καταλόγους, όπου θα αναφέρονται οι 

προτεινόμενοι προς συμμετοχή ανά ομάδα στόχο. Οι κατάλογοι αυτοί θα περιλαμβάνουν τα 

ονόματα των ωφελουμένων, και μια εισηγητική έκθεση για τον κάθε ωφελούμενο. Ο κατάλογος 

θα συνοδεύεται από τις αιτήσεις και τα συμπληρωμένα έντυπα των συνεντεύξεων.  

Συντάσσονται τα πρακτικά των  προτεινόμενων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων 

ωφελουμένων. Ο κάθε κατάλογος θα διαμορφωθεί κατά φθίνουσα σειρά σε σχέση με το 

συνολικό βαθμό κάθε υποψήφιου-ωφελούμενο και παράδοση αυτών στον Συντονιστή εταίρο. 

 Τελική επιλογή ωφελουμένων από το Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». Σύνταξη τελικών καταλόγων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων. 

 Κοινοποίηση αποτελεσμάτων α) στον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και β) στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

 

 

 

Διαδικασία επιλογής ωφελουμένων  
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Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων, επιλαχόντων 

και απορριφθέντων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τοπικό σχέδιο απασχόλησης ενδοχώρας Ν. 

Ρεθύμνης» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».  

     Συνολικά υπέβαλλαν αίτηση 150 άτομα. Επιλέγησαν 100 ωφελούμενοι. Δεν προχώρησαν στην 

διαδικασία αξιολόγησης 15 αιτήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενώ ορισμένες αφορούσαν αιτούντες που αποχώρησαν για 

διάφορους λόγους.  

     Οι αιτήσεις που βαθμολογήθηκαν κατατάχτηκαν με φθίνουσα σειρά. Ο τελικός κατάλογος των 100 

ωφελουμένων πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια σύμφωνα με το σχέδιο δράσης ώστε το 50% να είναι 

γυναίκες και το 20% νέοι κάτω των 25 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα από την ιστοσελίδα 

http://www.topsa.akomm.gr, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.  

 

 

 

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής ωφελουμένων 

 

http://www.topsa.akomm.gr/

