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Παράταση - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
πρόσληψη
10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
Ο Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ αλαθνηλψλεη ηελ παξάηαζε
ππνβνιήο αηηήζεσλ ζην Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε 10.000
αλέξγσλ ειηθίαο 30-49 εηψλ. Σν πξφγξακκα ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε 10.000 αλέξγνπο,
πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
κελψλ θαη άλσ θαη κε έκθαζε ζηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο, λα πξνζιεθζνχλ ζε λέεο ζέζεηο
πιήξνπο απαζρφιεζεο, ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο
Οηθνλνκίαο θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ ηαθηηθά νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ζα κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ειεθηξνληθά κφλν κέζω ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο
Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ (ΠΚΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ζηε δηεχζπλζε
http://www.ependyseis.gr/mis).
Πην ζπγθεθξηκέλα:
Η Γεπηέξα 9 Ιαλνπαξίνπ 2017 (ώξα 15:00) νξίδεηαη ωο λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία.

Δξγνδόηεο – Γηαδηθαζία ππαγωγήο
Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη
Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, θαη γεληθά εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα
είλαη λα κελ έρεη πξνβεί πξψηνλ, ζε κείωζε ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο
(απφιπζε ρσξίο αληηθαηάζηαζε) ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ κελψλ (εκεξνινγηαθά) πνπ
πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζην πξφγξακκα θαη δεχηεξνλ, ζε
αιιαγή ηνπ θαζεζηώηνο απαζρόιεζεο -ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα- γηα ην ζχλνιν ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ δειψλεη θαηά ηελ αίηεζε ππαγσγήο ηεο ζην πξφγξακκα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα ζα θιεζνχλ λα
ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Κξαηηθψλ
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Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή
ηεο αίηεζεο γηα έληαμε ζην πξφγξακκα είλαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ζηo
Oινθιεξωκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (ΟΠ) ηνπ ΟΑΔΓ θαζώο θαη ζην ΠΚΔ.
εκεηψλεηαη φηη γηα θάζε αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ε επηρείξεζε απαηηείηαη λα δηαζέηεη
μερωξηζηνύο θωδηθνύο πξόζβαζεο θαη ζηα δύν πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ΟΠ ΟΑΔΓ θαη
ΠΚΔ) ηόζν γηα ηελ έδξα ηεο όζν θαη γηα θάζε έλα από ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο, ζηα νπνία
επηζπκεί λα απαζρνιήζεη ηνπο σθεινχκελνπο.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θσδηθνχο πξφζβαζεο ηφζν ζην ΠΚΔ φζν θαη ζην ΟΠ
ηνπ ΟΑΔΓ θαη επηζπκνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα, εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη ε εληνιή θελήο ζέζεο . ην
ζεκείν ηεο αίηεζεο πνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα πεδία ηεο εληνιήο θελήο ζέζεο νη επηρεηξήζεηο
πξνζδηνξίδνπλ ηελ εηδηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνζιάβνπλ, ινηπά επηζπκεηά
πξνζφληα πξφζιεςεο (μέλεο γιψζζεο, πξνυπεξεζία, γλψζεηο Η/Τ, θα) θαζψο επίζεο θαη ηελ
θαηεγνξία ηνπ αλέξγνπ (άλεξγνη κε ηξίκελε ηνπιάρηζηνλ εγγεγξακκέλε αλεξγία ή καθξνρξφληα
άλεξγνη). Η ειεθηξνληθή αίηεζε ζα ιακβάλεη θσδηθφ έξγνπ θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ θαιπθζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο πνπ νξίδεη ε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, νη επηπιένλ αηηήζεηο ζα ηίζεληαη ζε
θαηάζηαζε αλακνλήο. ε πεξίπησζε πνπ ζα πξνθχςνπλ θελέο ζέζεηο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
αηηήζεσλ ζα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε .
Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα γηα έλαλ έωο θαη πέληε
ωθεινύκελνπο αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο. Οη
επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ έσο ηξία άηνκα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα γηα έλαλ
σθεινχκελν, νη επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 4 έσο 8 άηνκα γηα έσο δχν σθεινχκελνπο, νη
επηρεηξήζεηο κε πξνζσπηθφ 9 έσο 19 άηνκα γηα έσο 3 σθεινχκελνπο θαη νη επηρεηξήζεηο κε
πξνζσπηθφ άλσ ησλ 20 αηφκσλ γηα έσο 5 σθεινχκελνπο.
Ωθεινύκελνη
Οη σθεινχκελνη πξέπεη λα είλαη : i) άλεξγνη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ
ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα
αξκφδηα ΚΠΑ2 θαη ii) καθξνρξφληα άλεξγνη, δειαδή εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν αλέξγσλ ηνπ
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ΟΑΔΓ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ κέρξη ηελ ππφδεημή ηνπο απφ ηα αξκφδηα
ΚΠΑ2. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή λα
είλαη νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη απαζρφιεζεο ζηε ρψξα καο ή πνιίηεο ηξίησλ
ρσξψλ πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα δηαξθεί ην πξφγξακκα.
Οη ωθεινύκελνη άλεξγνη δελ ππνβάιινπλ νη ίδηνη αίηεζε, αιιά ππνδεηθλύνληαη κε
ζπζηαηηθό ζεκείωκα ΜΟΝΟ από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία (ΚΠΑ2) όπνπ αλήθεη ε έδξα ή ην
ππνθαηάζηεκα πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζύκθωλα κε όζα νξίδεη ε Γεκόζηα Πξόζθιεζε.
Πνζό επηρνξήγεζεο θαη Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο
Ο ΟΑΔΓ ζα θαηαβάιεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα επηρνξήγεζε,
ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 15 επξώ ηελ εκέξα, γηα ηελ πξφζιεςε αλέξγσλ
εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ έσο θαη 12 κελψλ θαη ζην πνζφ
ησλ 18 επξώ γηα ηελ πξφζιεςε καθξνρξφληα αλέξγσλ (εγγεγξακκέλσλ ζηα Μεηξψα Αλέξγσλ
γηα δηάζηεκα άλσ ησλ 12 κελψλ). Η επηρνξήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θάζε πξνζιακβαλφκελν
άλεξγν ζα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 12 κελψλ.

To

«Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε 10.000 αλέξγσλ

ειηθίαο 30-49 εηψλ» εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ Μάζεζε 2014 -2020 (ΔΠ ΑΝΑΓ ΔΓΒΜ)» θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο λέεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη
ειέγρνπ ηνπ ΔΠΑ, πεξηγξάθνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, No 12/2016, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr), ηνπ
ΔΠΑ www.espa.gr, θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.ependyseis.gr
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