
  

 
 

 

Στο πλαίσιο της Πράξης:  

«Στήριξη -Κατάρτιση – Απασχόληση στον τομέα της γεωργίας στην 

Μεσσηνία» 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 

Το έργο εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες 
των Τοπικών Αγορών Εργασίας» 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». 

 

 

+ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «AGRO MESSINIA» συμμετέχουν: 

 

ΚΕΚ ΑΛΦΑ ΕΠΕ | ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «Ο ΕΡΜΗΣ» | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | DATA RC – ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | UNLIMITED TRUST – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 
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Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων 

ΤοπΣΑ και  ΤοπΕΚΟ 
 

 
Επιχορήγηση για την πρόσληψη 10.000 ανέργων των δράσεων 

ΤοπΣΑ & ΤΟΠΕΚΟ 

Σκοπός του 

προγράμματος:  

Η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την πρόσληψη  10.000 

ωφελουμένων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» 

και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - 

ΤοπΕΚΟ» 

Δράσεις που 

ενισχύονται: 

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 
πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για 4 μήνες. 

Ποσό επιχορήγησης (καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους): 

 Για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω 
των 25 ετών, η επιχορήγηση  ανέρχεται στο ποσό των 15€ 
την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το 
μήνα, ήτοι έως 375 €/ ανά μήνα. 
 

 Για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) 
άνω των 25 ετών, η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 
18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το 
μήνα ήτοι έως 450 €/ ανά μήνα. 

*Σημειώνεται πως η επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη μέρους της 
δαπάνης του μισθολογικού κόστους και μέχρι το ύψος του ποσού 
επιχορήγησης. Το υπολειπόμενο μέρος της δαπάνης καλύπτεται με ιδία 
κεφάλαια της επιχείρησης. 

Περιοχή 

εφαρμογής:  
 Όλες οι περιφέρειες της επικράτειας εκτός της περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 
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Δικαιούχοι Δράσης:  

 

Υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

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. 

Μη δικαιούχοι 

Δράσης: 

Εξαιρούνται και δεν υπάγονται (αναφέρονται συνοπτικά): 

 Τα νυχτερινά κέντρα. 

 Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. 

 Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων υπηρεσιών μέσω 
τηλεφώνου (telemarketing). 

 Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. 

 Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. 

 Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο 
εξωτερικό. 

 Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα. 

 Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα 
ή η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί μηχανικοί, κλπ.)  

 Οι επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας, του άνθρακα και της 
πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. 

 Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ). 

Όροι και 

προϋποθέσεις:   

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις : 

 που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την 
ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού ή  σε αλλαγή του 
καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε 
μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. 
 

 που δεν θα προβούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
επιχορήγησης, σε απόλυση ή σε αλλαγή του καθεστώτος 
απασχόλησης του δεσμευόμενου προσωπικού (επιχορηγούμενου 
και μη).   
 

 που δεν έχουν λάβει αθροιστικά με οποιαδήποτε άλλη de 
minimis ενίσχυση, ποσό  που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 
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Ωφελούμενοι: 

Άνεργοι που: 

 διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους και 
µέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συµµετοχής στο 
πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ & 

 διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και 
ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). 

Εξαιρούνται άνεργοι –ωφελούμενοι που: 

 Είχαν απασχοληθεί το προηγούμενο 12μηνο στην ίδια επιχείρηση 
ή στον ίδιο εργοδότη γενικά. 

 Απασχολούνται από τις 22:00 έως 06:00. 

 Είναι μέλη εταιρειών (εκτός Κοινωνικών Συνεταιριστικών 
Επιχειρήσεων). 

 Επιδοτούνται από άλλο καθεστώς ενίσχυσης. 

 Είναι εργαζόμενοι με καθεστώς δανεισμού. 

Διαδικασία 

υπαγωγής στο 

πρόγραμμα 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα : 

1. υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Επισημαίνεται  ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την  ηλεκτρονική υποβολή είναι 
η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΑΕΔ. 

2.  εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών, η επιχείρηση προσκομίζει 
στον ΟΑΕΔ, αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης με σφραγίδα  
και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, 

3. η υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά , εκδίδει την 
απόφαση έγκρισης ή  απόρριψης και ενημερώνει  με κάθε 
πρόσφορο τρόπο την επιχείρηση. 

Διαδικασία 

υλοποίησης  του 

προγράμματος 

Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης η επιχείρηση: 

 πρέπει να προβεί στην πρόσληψη του ατόμου εντός 30 
ήμερων από την ημερομηνία έγκρισης 

 να προσκομίσει στο φορέα την αναγγελία πρόσληψης καθώς και 
τον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης για να οριστικοποιηθεί 
η ένταξη  
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Διαδικασία 

είσπραξης της 

επιχορήγησης : 

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε δυο (2) δόσεις κατόπιν σχετικής 

αιτήσεως προς τον ΟΑΕΔ. 

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση μετά το πέρας 2 μηνών από την 

πρόσληψη του ωφελούμενου (α δόση) προσκομίζει τα ακόλουθα 

παραστατικά: 

 Ταμειακά παραστατικά ή τραπεζικά καταθετήρια όπου 
τεκμηριώνεται η εξόφληση των εισφορών προς το ΙΚΑ για τους 2 
μήνες απασχόλησης 

 Απόδειξη πληρωμής, υπογεγραμμένη από τον εργαζόμενο ή 
τραπεζικό καταθετήριο οπού τεκμηριώνεται η εξόφληση των 
καθαρών αποδοχών του εργαζόμενου για τους 2 μήνες 
απασχόλησης 

 Μισθολογικές καταστάσεις ή Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για 
τους 2 μήνες απασχόλησης 

 Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή 
βεβαίωση οφειλής  όπου απαιτείται. 

 Κατάσταση προσωπικού  

 Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα και διαπιστώσει 
ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος, 
καταβάλλεται στην επιχείρηση η α δόση της επιχορήγησης. 
 
Ομοίως, μετά το πέρας του τετραμήνου απασχόλησης καταβάλλεται η 
β΄ δόση της επιχορήγησης αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά . 

Υποβολές 

Αιτήσεων  
Από 24.7.2014 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

 
 


