
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο.  
 

Α.Σ. «Απασχόληση και Ανάπτυξη στην 

Αιτωλοακαρνανία» 
 

19 Φεβρουαρίου 2015 
 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» σας  

ενημερώνει. 

 
80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

με εξειδικευμένες γνώσεις στα πεδία 

Τυποποίηση και προώθηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

& Εξαγωγικό Μάρκετινγκ & Διαδικασίες εξαγωγών 

είναι έτοιμοι να στηρίξουν την επιχείρηση σου. 

 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΥ 

 

ΚΑΝΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  ΤΩΡΑ 

 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ 

ΣΤΗΡΙΖΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ 

 
 
 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  
 
ΕΣΠΑ – Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

«Απασχόληση και Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία» σας καλεί να 
συμμετάσχετε στην 2 ημερίδα της πράξης «Εναλλακτικές μορφές 

απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα 
επαγγέλματα» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 

στις 18:00μ.μ. στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου και 
Σμύρνης 1 στο Αγρίνιο με θέμα : 

 
Δυνατότητες  πρόσληψης ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό 

Σχέδιο για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) μέσω προγραμμάτων 
επιχορήγησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΟΑΕΔ. 

 
Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης της  Πράξης «Εναλλακτικές 

μορφές απασχόλησης, από τις παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα 
επαγγέλματα» της   Δράσης 3.1 «ΗΜΕΡΙΔΕΣ» και έχει σαν στόχο να 
παρουσιαστούν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές 

επιχειρήσεις από την αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, 
προσλαμβάνοντας καταρτισμένους άνεργους και επιχορηγούμενους όσο 

αφορά την εργασία τους. 
 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

17:30-18:00 Προσέλευση - Εγγραφές  

 

18:00-18:30 Χαιρετισμοί από εκπροσώπους φορέων  

 
18:30-19:15 Παρουσίαση του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη ανέργων ωφελούμενων από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση 
(Τοπ.Σ.Α.). 

Εισηγητής : Τάραμας Γεώργιος Στέλεχος EUROTEAM KEK Α.Ε  

 

19:20-20:15 Παρουσίαση σχεδίου " Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις 
παραδοσιακές τεχνολογίες στα νέα επαγγέλματα " για την προώθηση στην 
απασχόληση των ωφελουμένων του Τοπ.Σ.Α. 

Εισηγητής : Ηλιόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης – Διευθύνων 
Σύμβουλος EUROTEAM KEK  

 

20:15-20:45  Συζήτηση -  Ερωτήσεις 
 

 

 



 

«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» 

 
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 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 συγχρηματοδοτείται 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://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου 

υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.  

 

Δικαιούχοι 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.gr. 

 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του 

τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, 

σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. 

 

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που: 

 Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή 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 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


«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). 

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.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και 

λοιποί όροι του προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oaed.gr/


 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» 

 

•  Euroteam Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε. 

•  Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. 

•  Πανεπιστήμιο Πατρών.  

 EQUAL SOCIETY «Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών». 

•  Data Research and Consulting Ανώνυμη Εταιρεία Μελετών και 

Συμβούλων. 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
ΚΕΚ Euroteam …. 

Παντανάσσης  4-6 / Πάτρα τ.κ. 26222 
Τηλ : +30 2610 450701  Fax : 2610-240408 

http://www.euroteamkek.gr - patra@euroteamkek.gr 
 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
Κος. Ρόμπολας Γεώργιος 

Τηλ : +30 26410 74531  Fax : 26410 22590 
www.epimetol.gr – contact@epimetol.gr 

 
 
 

         
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

http://www.euroteamkek.gr/
mailto:patra@euroteamkek.gr
http://www.epimetol.gr/
mailto:contact@epimetol.gr

