ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Την περίοδο αυτή παραμένουν ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων τα
παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού:
1)«Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με
επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000
ανέργων».
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με προτεραιότητα στις μικρές
επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι
αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης για πλήρη ή μερική
απασχόληση ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% για το πρώτο
έτος και στο 60% για το δεύτερο έτος, των συνολικών μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για όλους τους
κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης
του ΕΤΕΑΜ όπως και της -τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός
ΕΤΕΑΜ, επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των
751,39ευρώ.
Στην περίπτωση που η επιχείρηση προσλάβει άνεργο που ανήκει στις
ειδικές ομάδες ανέργων, όπως α) άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο
πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500
ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β)
γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών, γ) άνεργες γυναίκες
άνω των 50 ετών, δ) πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες, ε) αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών, και στ) νέοι έως 30 ετών, τότε ως ποσό
επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% και για τα δύο
έτη, των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και
εργαζομένων) όπως αναλύονται παραπάνω.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις
δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες
ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
2)«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000
ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών».
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι
αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ για ανέργους άνω των 24
ετών και στο ποσό των 20 ευρώ για τους ωφελούμενους άνεργους έως 24
ετών.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι
επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3)
μήνες ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
3)«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής .
αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμοι και
Περιφέρειες) για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως
64 ετών.»
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις της
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και
Περιφερειών), για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών
και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.

Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις
των ΟΤΑ δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις (3) μήνες
ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
4)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για
την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Σκοπός του προγράμματος είναι η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας
που λαμβάνουν οι άνεργοι σε «επίδομα απασχόλησης», δηλαδή σε
επιχορήγηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση αυτών,
για όλο το χρονικό διάστημα που δικαιούνται να λαμβάνουν το επίδομα
ανεργίας, και στη συνέχεια η επιχορήγηση του 90% των συνολικών
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) επί των
ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 ευρώ.

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση
στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ποσό επιχορήγησης: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2)
φάσεις.
Η α’ φάση του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το
οποίο υπολείπεται από την πρόσληψη του πρώην επιδοτούμενου ανέργου
(δικαιούχου «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας») στην
επιχείρηση μέχρι τη λήξη της διάρκειας επιδότησης και ως ποσό
επιχορήγησης ορίζεται το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει ή έχει
δικαιωθεί ο επιδοτούμενος άνεργος.

Η β’ φάση αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη
συμπλήρωση των 24 μηνών για αμιγή απασχόληση ή των 30 μηνών όταν
έχει υλοποιηθεί κατάρτιση και ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό
που αντιστοιχεί στο 90% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών
εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) ή στο 100% αυτών, σε
περίπτωση που έχει υλοποιηθεί κατάρτιση, για όλους τους κλάδους
κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του
ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόν- επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ,
όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των
751,39 ευρώ.
Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια επιχορήγησης ορίζεται στους 24
μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες όταν έχει υλοποιηθεί
κατάρτιση. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται
να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως
επιχορήγηση.
5)Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με
τη δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα
(12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2 ).
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο
στάδια.
Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά στο α’στάδιο ορίζεται μέχρι 12
μήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το α΄στάδιο ορίζεται το ποσό των
μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) των

κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του
80% του κατώτατου βασικού μισθού (511,00 €) ή επί των ακαθαρίστων
μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου (22,83 €).
Κατά τη λήξη του α’σταδίου και εφόσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν
την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας
μπορούν με αίτησή τους να επιχορηγηθούν για επιπλέον δώδεκα (12)
μήνες με την υποχρέωση να απασχολήσουν τον νέο επιπλέον έξι (6)
μήνες δίχως επιχορήγηση.
Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί
στο 70% των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών
και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόνεπικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των
ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 751,39 €.
6)Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην
εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», «Γ.Η.
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL
UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. (GENERAL TRUST)» και
«ΕΟΣ Α.Ε.Α.Ζ.» και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από
την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE»
i. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων.(Το πρόγραμμα είναι ανοικτό
μόνο για τις περιφέρειες του Ν. Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδος)
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα
απασχολήσουν 750 ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω
επιχειρήσεις.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα
πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 36 €.
Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους
36 μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να
διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες ακόμα, δίχως
επιχορήγηση.
ii. Δράση προώθησης της επιχειρηματικότητας - αυτααπασχόλησης.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι 50 άνεργοι που προέρχονται από τις
ανωτέρω επιχειρήσεις.
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης
ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε
νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται στα
30.000,00 €.
7)Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 680 ανέργους των
επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ
Α.Ε.», «ROBERTO Α.Β.Ε.Ε.», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.»,
«ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.»,
«EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ»
και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του Νομού Θεσσαλονίκης.
i. Δράση επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την απασχόληση 600
ανέργων.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που θα
απασχολήσουν ανέργους που προέρχονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα
πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 20 € και για μερική
απασχόληση στα ποσό των 10 €.

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις
δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες
ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
ii. Δράση προώθησης της επιχειρηματικότητας - αυτααπασχόλησης.
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι 80 άνεργοι που προέρχονται από τις
ανωτέρω επιχειρήσεις.
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης
ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε
νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται στα
24.000,00 €.
8)Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για
την απασχόληση 2500 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της
σύνταξης και δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη
συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους
υπολείπονται μέχρι 1500 ένσημα ή μέχρι πέντε (5) χρόνια για τη
συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο
τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι το ΙΚΑ.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Η
υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στις
κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιδότησης
καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ' ανώτατο όριο
μήνες. Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης
είναι 22 € για τον πρώτο χρόνο, 24 € για τον δεύτερο χρόνο, 26 € για τον
τρίτο χρόνο, 28 € για τον τέταρτο χρόνο, και 30 € για τον πέμπτο χρόνο.
9)Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση
μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
συνεχούς λειτουργίας

Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του προγράμματος είναι «Κύρια ξενοδοχειακά
καταλύματα» όπως α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, β) Ξενοδοχεία τύπου
ΜΟΤΕΛ, γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δ)
Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, ε)
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους
(ΚΑΜΠΙΝΓΚ).
Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που
αντιστοιχεί στο 40% των μηνιαίων εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη
(εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές) για όλους τους κλάδους κύριας
ασφάλισης του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. της επικουρικής ασφάλισης του
E.T.E.A.M., και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων, επί των
ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των 1007,10 €.
Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο
πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης.
Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες.
10)Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση
που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών,
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων
Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με
Αναπηρίες (AμεΑ).
Α)Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση
που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών,
για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ),
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων,
Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε
κοινωνικό κίνδυνο

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών,
Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που
απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση
στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση
προσωπικού, λόγω καταγγελίας σύμβασης. Οι αιτήσεις υπαγωγής
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
(Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2).
Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
τριάντα έξι (36) μήνες. Με τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις
δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για δώδεκα (12) μήνες
ακόμα, δίχως επιχορήγηση.
Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί
των συνολικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και
εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ όπως και της –τυχόνεπικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, που αντιστοιχούν στην πλήρη ή
μερική απασχόληση και για τα τρία έτη από την κάθε πρόσληψη, όπως
υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους των
751,39 €.
Β)Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης
του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι οι ενταγμένες επιχειρήσεις που θα
ενταχθούν στο «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με
επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών
εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες
(AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες,
Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο» και θα απασχολήσουν άτομα της
ανωτέρω ομάδας. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 ).

Ποσό επιχορήγησης: Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ,
εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους
της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις
του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές
εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός,
αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού
των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.
11)Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών
Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες
ουσίες και Αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών και Πρόγραμμα
Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου
εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ).
Α.Πρόγραμμα Επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών
ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων από
εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργα άτομα που ανήκουν
στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες (ΑμεΑ, Αποφυλακισμένα και
Απεξαρτημένα Άτομα). Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή
ΚΠΑ2 ).
Διάρκεια επιχορήγησης: Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε
τριάντα έξι (36) μήνες.
Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό επιχορήγησης καθορίζεται στις είκοσι
οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ.
Β.Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης
του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
Δικαιούχοι: Δικαιούχοι είναι οι Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες - Άτομα
με ειδικές Ανάγκες- που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης
800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και
Αποφυλακισμένων Ατόμων. Οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γρ.Εργασίας ΕΚΟ ή
ΚΠΑ2 ).

Ποσό επιχορήγησης: Όσον αφορά στο ποσό επιχορήγησης, ο ΟΑΕΔ,
εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους
της απαιτούμενης δαπάνης για κάθε μία από τις εργονομικές διευθετήσεις
του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές
εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός,
αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία, κ.λ.π.) και μέχρι του ποσού
των τριών (2.500,00) ΕΥΡΩ για κάθε μία από αυτές.
12)Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για
απασχόληση Σπουδαστών Τ.Ε.Ι. – ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε.
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις,
που προσλαμβάνουν σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. - ΣΕ.ΛΕ.Τ.Ε., για την
πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης, απαραίτητης
για την απόκτηση του πτυχίου τους.
Ποσό επιχορήγησης: Η επιχορήγηση που λαμβάνουν ανέρχεται σε
ποσοστό 50% επί της αποζημίωσης, που κατέβαλε ο εργοδότης στον
ασκούμενο, η οποία με τη σειρά της ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μεταξύ των επιχειρήσεων και
των Τ.Ε.Ι. συνάπτεται σύμβαση. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. ασφαλίζονται
από επαγγελματικό κίνδυνο και η είσπραξη της επιχορήγησης πρέπει να
γίνεται μέσα στην προθεσμία των 6 μηνών, από την λήξη της πρακτικής
άσκησης.
Παράλληλα, υλοποιούνται Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που έχουν καταβάλει την εργοδοτική
εισφορά του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), τα οποία προσδιορίζονται από ετήσια εγκύκλιο που
εκδίδει η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ και εγκρίνεται από το Δ.Σ.
του ΟΑΕΔ.
Συγκεκριμένα τα προγράμματα αυτά είναι:
13)Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την
Επαγγελματική Κατάρτιση-Λ.Α.Ε.Κ. 0,45%) έτους 2012.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας και η
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης των
εργαζομένων.

Δικαιούχοι: Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταρτίζουν με τη χρήση του
πόρου ΛΑΕΚ το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα
κατάρτισης πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται
κρατήσεις για έστω και σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Η
διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν στη
διεύρυνση των ευκαιριών κατάρτισης των εργαζομένων τους, στο
Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ γίνεται ηλεκτρονικά (http://laek.oaed.gr).
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων,
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και το κόστος του εκτιμάται ότι θα ανέλθει
στα 55.000.000 ευρώ.
14) Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές
επιχειρήσεις (1-25 εργαζομένων) έτους 2012 (Λ.Α.Ε.Κ. 1-25).
Ο στόχος του προγράμματος είναι να διευρυνθούν οι ευκαιρίες
κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται μέσω των συλλογικών φορέων των επιχειρήσεων/
εργοδοτών. Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων
εργασίας, μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων.
Δικαιούχοι: Οι Φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών έχουν τη
δυνατότητα να καταρτίζουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που
είναι μέλη τους Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα κατάρτισης πρέπει να είναι
ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να γίνονται κρατήσεις για έστω και σε έναν
κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα γίνονται
ηλεκτρονικά στη παρακάτω διεύθυνση http://laek.oaed.gr
Το πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα. Στη συνέχεια οι
προτάσεις των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών θα αξιολογηθούν
και θα ακολουθήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, με
εκτιμώμενο προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ (όροι,
προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr

