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Τα ΤΟΠ-ΕΚΟ (Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικά 
ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 
Προκηρύσσονται από  την Ειδική υπηρεσία για την Κοινωνική Ενταξη και την 
Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας.

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με 
στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών 
αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και 
οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ 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 το 
συντονισμό και διαχείριση του τοπικού σχεδίου δράσης.

Στο Νομό Ρεθύμνου συνεργάστηκαν όλοι οι Δήμοι του καθώς και τοπικοί φορείς 
για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ» και όρισαν ως συντονιστή εταίρο το Α.Κ.Ο.Μ.Μ.-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Με αυτό το σχήμα υπέβαλλαν τοπικό σχέδιο δράσης με τίτλο: 
’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ’

Το τοπικό σχέδιο αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, 
που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της 
τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. 

Το παραγόμενο αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης θα είναι η δημιουργία 65 
θέσεων απασχόλησης και 15 επιχειρήσεων, εκ των οποίων 5 στον τομέα της 
Κοινωνικής Οικονομίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΠ-ΕΚΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη για 20 συνεδρίες κάθε ωφελούμενος 
ανάλογα με τους στόχους του (εάν προορίζεται για επιχειρηματική δραστηριότητα 
ή απασχόληση).

κατάρτιση σε ένα από τα 5 προγράμματα κατάρτισης που πραγματοποιούνται 
από την πράξη, τα οποία είναι τα εξής:

«Εξειδικευμένες Δεξιότητες Η/Υ», 140 ωρών για 20 ωφελούμενους με 
πιστοποίηση μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης (ΟΕΕΚ).

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία», 140 ωρών για 
20 ωφελούμενους.

«Κατάρτιση Στελεχών κατ  οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας», 
140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

«Συντηρητές Κήπων και Αστικού Πρασίνου» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

«Οροφοκόμοι» 140 ωρών για 20 ωφελούμενους.

Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 6 € / ώρα για την συμμετοχή τους σε ένα 
από τα προγράμματα κατάρτισης.

65 ωφελούμενοι θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων 
αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του 
άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

35 ωφελούμενοι θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική 
δραστηριότητα ιδρύοντας 15 επιχειρήσεις (εκ των οποίων 5, με συμμετοχή 25 
τουλάχιστον ωφελούμενων, θα είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είτε 
Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, είτε Κοινωνικής Φροντίδας.)

ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ:
α) να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. ή σε 

ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Επίσης θα πρέπει να έχουν 
ακολουθήσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης υποστήριξης από 
Εργασιακό Σύμβουλο και να εφοδιαστούν με «ειδικό παραπεμπτικό», από την 
Τοπική Υπηρεσία ή το ΚΠΑ του ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είναι γραμμένοι, το οποίο 
θα καταθέσουν μαζί με τυποποιημένη αίτηση.

β) να ανήκουν σε μια τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες

Ατομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια: 
Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος 
εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται 
από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Απαιτείται η προσκόμιση 
εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν 
υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε 
περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο 
απορίας (πρόνοιας).

Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα 
άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, 
διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής 
για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με 
δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται 
η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
Μετανάστες: Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες 
μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό 
καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη 
περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια 
προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για 
τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.
Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για 
λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι 
δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της 
εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
Παλλινοστούντες: Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση 
από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και 
προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την 
πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

Ατομα με αναπηρία: Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από 
θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα 
στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, 
τα ατομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία 
κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το 

ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. 
Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία 
αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική 
εγασία».

Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: Ως 
άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της 
παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 
ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 
12 μηνών.
Επίσης ο τόπος διαμονής του υποψηφίου θα πρέπει να βρίσκεται στη Περιοχή 

Παρέμβασης (Νομός Ρεθύμνου).

Αναμένεται να ωφεληθούν και 65 επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα στους τομείς 
Πράσινης Οικονομίας, Εναλλακτικού Τουρισμού, Τεχνολογίας Πληροφοριών 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και Πολιτισμού που θα προσλάβουν ανέργους και επομένως θα 
τύχουν Συμβουλευτικής Υποστήριξης.


