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Πρόγραμμα επιχορήγηςησ επιχειρήςεων για την απαςχόληςη 10.000 ανέργων
ηλικίασ 18-29 ετών με έμφαςη ςτουσ πτυχιούχουσ ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων πανεπιςτημιακού και τεχνολογικού τομέα
Ξεκύνηςε την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018,η υποβολό αιτόςεων για τη ςυμμετοχό
εργοδοτών ςτο νϋο «Πρόγραμμα επιχορήγηςησ επιχειρήςεων για την απαςχόληςη
10.000 ανέργων νέων ηλικίασ 18-29 ετών, με έμφαςη ςτουσ πτυχιούχουσ
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιςτημιακού και τεχνολογικού τομέα».
Οι 6.000 θϋςεισ εργαςύασ αφορούν αποκλειςτικϊ εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ, πτυχιούχουσ
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιςτημιακού και τεχνολογικού τομϋα και οι
υπόλοιπεσ 4.000 θϋςεισ αφορούν εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ λοιπών εκπαιδευτικών
βαθμύδων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται ςε ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ, Φορεύσ Κοινωνικόσ και
Αλληλϋγγυασ Οικονομύασ (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικϊ εργοδότεσ του ιδιωτικού τομϋα που αςκούν
τακτικό οικονομικό δραςτηριότητα ςε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προώπόθεςη για την
ένταξη μιασ επιχεύρηςησ ςτο πρόγραμμα εύναι να μην ϋχει προβεύ, κατϊ τη διϊρκεια του
τριμήνου πριν την ημερομηνύα υποβολόσ τησ αύτηςησ υπαγωγόσ, ςε μεύωςη του
προςωπικού τησ.
Ωφελούμενοι -με ϋμφαςη ςτουσ πτυχιούχουσ ανωτϊτων εκπαιδευτικών
ιδρυμϊτων πανεπιςτημιακού και τεχνολογικού τομϋα ηλικύασ 18-29 ετώντου
προγρϊμματοσ εύναι:
 Άνεργοι, εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διϊςτημα
τουλϊχιςτον τριών μηνών πριν από την υπόδειξό τουσ από τα αρμόδια ΚΠΑ
 Μακροχρόνια ϊνεργοι, εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό
διϊςτημα τουλϊχιςτον 12 μηνών μϋχρι την υπόδειξό τουσ από τα αρμόδια ΚΠΑ
 Άνεργοι, εγγεγραμμϋνοι ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διϊςτημα
τουλϊχιςτον μίασ ημέρασ πριν από την υπόδειξό τουσ από τα αρμόδια ΚΠΑ2,
δικαιούχοι του Κοινωνικού Ειςοδήματοσ Αλληλεγγύησ (ΚΕΑ)
Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεύ το 50% του μηνιαύου μιςθολογικού και μη μιςθολογικού
κόςτουσ του ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαύωσ. Η ςυνολικό διϊρκεια
τησ επιχορόγηςησ του προγρϊμματοσ ορύζεται ωσ εξόσ:
1. Δώδεκα (12) μήνεσ για πρόςληψη ανϋργων ηλικύασ 18-29 ετών, εγγεγραμμϋνων
ςτο μητρώο ανϋργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διϊςτημα τουλϊχιςτον τριών μηνών.
Μετϊ τη λόξη τησ επιχορόγηςησ οι επιχειρόςεισ δεςμεύονται να διατηρόςουν το
προςωπικό τουσ (προώπϊρχον και επιχορηγούμενο) για τρεισ ακόμα μόνεσ χωρύσ
επιχορόγηςη.
2. Δεκαπέντε (15) μήνεσ για πρόςληψη
i. μακροχρονύων ανϋργων
ii. δικαιούχων ΚΕΑ
Οι επιχειρόςεισ που θα απαςχολόςουν μακροχρόνια ανϋργουσ ηλικύασ 18-29 ετών
και εγγεγραμμϋνουσ ανϋργουσ δικαιούχουσ του ΚΕΑ ηλικύασ 18-29 ετών, δεν
δεςμεύονται για διατόρηςη του προςωπικού τουσ (προώπϊρχοντοσ και
επιχορηγούμενου) για επιπλϋον 3 μόνεσ χωρύσ επιχορόγηςη.
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Οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν κωδικούσ πρόςβαςησ ςτο πληροφοριακό ςύςτημα
του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν ςτο πρόγραμμα, εφόςον υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ,
υποβϊλλουν ηλεκτρονικϊ αύτηςη υπαγωγόσ – εντολό κενόσ θϋςησ – υπεύθυνη δόλωςη, η
οπούα εύναι αναρτημϋνη ςτην ιςτοςελύδα του Οργανιςμού (www.oaed.gr). Απαραύτητη
προώπόθεςη για την υποβολό τησ ηλεκτρονικόσ αύτηςησ εύναι η ενδιαφερόμενη επιχεύρηςη
να εύναι Πιςτοποιημϋνοσ χρόςτησ ςτισ Ηλεκτρονικϋσ Υπηρεςύεσ του ΟΑΕΔ (εφόςον ϋχει
παραλϊβει κλειδϊριθμο από το ΚΠΑ2 τησ περιοχόσ τησ) και διαθϋτει κωδικούσ πρόςβαςησ
(Ονομαςύα Χρόςτη και Συνθηματικό). Η επιχεύρηςη που ενδιαφϋρεται να απαςχολόςει
επιδοτούμενο προςωπικό ςε υποκατϊςτημα τησ θα υποβϊλλει την ηλεκτρονικό αύτηςη
υπαγωγόσ ςτο ΚΠΑ αρμοδιότητασ του υποκαταςτόματοσ.
Υπενθυμύζουμε ότι πϋραν τησ πϊγιασ διαδικαςύασ υπόδειξησ υποψηφύων μϋςω των
εργαςιακών ςυμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανιςμόσ δύνει την δυνατότητα ςτουσ εργοδότεσ –
επιχειρόςεισ να αναζητούν οι ύδιοι τουσ υποψηφύουσ για πρόςληψη ανϋργουσ απευθεύασ
μϋςα από τισ ηλεκτρονικϋσ του υπηρεςύεσ. Οι υπηρεςύεσ αυτϋσ δύνουν πρόςβαςη ςτα
ςτοιχεύα βιογραφικού ςημειώματοσ των εγγεγραμμϋνων ςτα μητρώα του ανϋργων µε
βϊςη την ειδικότητϊ τουσ, την περιοχό ςτην οπούα διαμϋνουν, αλλϊ και ςε πληροφορύεσ για
την εργαςιακό εμπειρύα, το επύπεδο εκπαύδευςησ και τισ δεξιότητεσ του ανϋργου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ϊνεργοι θα πρϋπει να ϋχουν ςυμπληρώςει το τυποποιημϋνο
ϋντυπο εξατομικευμϋνησ προςϋγγιςησ του ΟΑΕ∆, να διαθϋτουν ςυμπληρωμϋνο Ατομικό
Σχϋδιο Δρϊςησ, να εύναι Έλληνεσ πολύτεσ ό πολύτεσ ϊλλου κρϊτουσ µϋλουσ τησ ΕΕ ό
ομογενεύσ που ϋχουν δικαύωμα διαμονόσ και απαςχόληςησ ςτη χώρα µασ ό πολύτεσ τρύτων
χωρών που ϋχουν ϊδεια διαμονόσ για εξαρτημϋνη εργαςύα τουλϊχιςτον για όςο χρονικό
διϊςτημα διαρκεύ το πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι ϊνεργοι καλούνται να ςυμπληρώςουν
ό να επικαιροποιόςουν το Βιογραφικό τουσ Σημεύωμα, εύτε ωσ πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ µε
τη χρόςη κλειδαρύθμου µϋςω των Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών, εύτε µε τη ςυνεργαςύα
Εργαςιακού Συμβούλου ςτα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Η δαπϊνη για την εφαρμογό του προγρϊμματοσ θα καλυφθεύ από τον
προώπολογιςμό του ΟΑΕΔ.
Οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτο ανωτϋρω πρόγραμμα περιγρϊφονται
αναλυτικότερα ςτη ςχετικό Δημόςια Πρόςκληςη που εύναι αναρτημϋνη ςτο διαδικτυακό
τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
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