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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 2  ∆εκεµβρίου 2016 
 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη  
10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών  

 
 
Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης του 

Προγράµµατος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. 

Το νέο πρόγραµµα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε 10.000 ανέργους, που είναι εγγεγραµµένοι στα 

Μητρώα του Οργανισµού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών και άνω και µε έµφαση 

στους µακροχρόνια ανέργους, να προσληφθούν σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τοµέα που ασκούν τακτικά οικονοµική δραστηριότητα. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα µπορούν να 

υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά µόνο µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (στη διεύθυνση 

http://www.ependyseis.gr/mis). 

 
Πιο συγκεκριµένα: 
 
Την ∆ευτέρα 12 ∆εκεµβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τις 
Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο 
 
Την Τετάρτη 14 ∆εκεµβρίου 2016 (ώρα 15:00) ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για τις 
Περιφέρεις Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη  

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
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Εργοδότες – ∆ιαδικασία υπαγωγής  

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονοµίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα σε 

όλη τη χώρα. Προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί 

πρώτον, σε µείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύµβασης (απόλυση χωρίς 

αντικατάσταση) στο χρονικό διάστηµα των τριών µηνών (ηµερολογιακά) που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα και δεύτερον, σε αλλαγή του 

καθεστώτος απασχόλησης -το ίδιο χρονικό διάστηµα- για το σύνολο του προσωπικού που 

δηλώνει κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραµµα.  

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα  θα κληθούν να 

υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Προϋπόθεση για την υποβολή της 

αίτησης για ένταξη στο πρόγραµµα είναι να είναι εγγεγραµµένοι χρήστες στo Oλοκληρωµένο 

Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆ καθώς και στο ΠΣΚΕ. Σηµειώνεται ότι για κάθε 

αίτηση που υποβάλλει η επιχείρηση απαιτείται να διαθέτει ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης 

και στα δύο πληροφοριακά συστήµατα (ΟΠΣ ΟΑΕ∆ και ΠΣΚΕ) τόσο για την έδρα της όσο 

και για κάθε ένα από τα υποκαταστήµατά της, στα οποία επιθυµεί να απασχολήσει τους 

ωφελούµενους.  

 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης τόσο στο ΠΣΚΕ όσο και στο ΟΠΣ του 

ΟΑΕ∆ και επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά την αίτηση στην οποία εµπεριέχεται η εντολή κενής θέσης . Στο σηµείο της αίτησης 

που συµπληρώνονται τα πεδία της εντολής κενής θέσης οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την 

ειδικότητα των ατόµων που επιθυµούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυµητά προσόντα πρόσληψης 

(ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα) καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου 

(άνεργοι µε τρίµηνη τουλάχιστον εγγεγραµµένη ανεργία ή µακροχρόνια άνεργοι). Η ηλεκτρονική 

αίτηση θα λαµβάνει κωδικό έργου και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της 

αίτησης. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την ηµεροµηνία λήξης που  

ορίζει η ∆ηµόσια Πρόσκληση, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναµονής. Σε 

περίπτωση  που θα προκύψουν κενές θέσεις  µετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ακολουθηθεί η 

διαδικασία που περιγράφεται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση . 

Κάθε επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στο πρόγραµµα για έναν έως και πέντε  

ωφελούµενους ανάλογα µε το προσωπικό που απασχολεί κατά την υποβολή της αίτησής της. Οι 
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επιχειρήσεις µε προσωπικό έως τρία άτοµα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν 

ωφελούµενο,  οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 4 έως 8 άτοµα για έως δύο ωφελούµενους, οι 

επιχειρήσεις µε προσωπικό 9 έως 19 άτοµα για έως 3 ωφελούµενους και οι επιχειρήσεις µε 

προσωπικό άνω των 20 ατόµων για έως 5 ωφελούµενους.  

 

Ωφελούµενοι  

Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι : i) άνεργοι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών µηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2 

και ii) µακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό 

διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών µέχρι την υπόδειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2. Επίσης πρέπει να 

είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν 

δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια 

διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα. 

Οι ωφελούµενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε 

συστατικό σηµείωµα ΜΟΝΟ από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το 

υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν σύµφωνα µε όσα ορίζει η ∆ηµόσια Πρόσκληση.  

 

Ποσό επιχορήγησης και ∆ιάρκεια Προγράµµατος  

Ο ΟΑΕ∆ θα καταβάλει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα επιχορήγηση, η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ηµέρα, για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραµµένων 

στα Μητρώα του για χρονικό διάστηµα τριών έως και 12 µηνών και στο ποσό των 18 ευρώ για την 

πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων (εγγεγραµµένων στα Μητρώα Ανέργων για διάστηµα άνω των 12 

µηνών). Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για κάθε προσλαµβανόµενο άνεργο θα ξεκινά από την 

ηµεροµηνία πρόσληψής του και θα καταβάλλεται για χρονικό διάστηµα 12 µηνών. 

 

To  «Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 

30-49 ετών» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, 

Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑ∆ Ε∆ΒΜ)» και συγχρηµατοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ). Οι λεπτοµέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράµµατος, 

που προσδιορίζονται από τις νέες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περιγράφονται στη 

∆ηµόσια Πρόσκληση, No 12/2016, η οποία δηµοσιεύεται στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και θα 

αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην 

ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr  


