ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015
έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις δύο
παρακάτω προϋποθέσεις:
1. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό
των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων
κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, με συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν
τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και διενέργειας του πρώτου
επιτόπιου ελέγχου και για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται
παρακάτω, και
2. δεν έχουν προβεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μείωση του
προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται εργοδότες για την επιχορήγηση, κατ’ ανώτατο όριο, είκοσι (20)
θέσεων πλήρους απασχόλησης ή σαράντα (40) νέων θέσεων μερικής απασχόλησης.
Εξαιρέσεις. Δεν υπάγονται:
1. Επιχειρήσεις / οργανισμοί του δημοσίου
2. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
3. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου
(telemarketing).
4. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
5. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρες εκτός Ε.Ε.
6. Οι εργοδότες που έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας εκτός των γεωγραφικών
ορίων των διοικητικών περιφερειών που χρηματοδοτούνται απο το πρόγραμμα.
7. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση
συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες
8. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά,
9. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
10. Τα νυχτερινά κέντρα
11. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών
ενισχύσεων.
12. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η
οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των
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επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό
εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες
εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.),
13. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του
Καν.1407/2013, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 1 του ανωτέρω Κανονισμού,
δηλαδή: α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του
Συμβουλίου, β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας
γεωργικών προϊόντων.

Ωφελούμενοι
Τα ωφελούμενα άτομα για τα οποία θα επιχορηγηθεί η επιχείρηση είναι πρώην άνεργοι
που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως χρονικής
διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγείται της πρόσληψής τους από την δικαιούχο
επιχείρηση,
ii. δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της
ημερομηνίας πρόσληψής τους.

Η επιδότηση
Η επιδότηση είναι 18 ευρώ την ημέρα ή 9 ευρώ την ημέρα για κάθε νέα θέση εργασίας και
έως 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης ή 40 μερικής απασχόλησης, αντίστοιχα, που
δημιουργήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/8/2015 επιπλέον του ανώτατου αριθμού των
θέσεων εργασίας που είχε τον Δεκέμβριο του 2014. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης
είναι 11 μήνες (από 1/1/2015 έως και 30/11/2015) αλλά οι επιχορηγούμενες επιχειρήσεις
υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των δεσμευόμενων θέσεων εργασίας σταθερό
για επιπλέον χρονικό διάστημα, το οποίο είναι ίσο με το μέγιστο εγκριθέν χρονικό
διάστημα της επιχορήγησης.

Περίοδος υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται απο 8 Δεκεμβρίου 2015 αποκλειστικά
ηλεκτρονικά (Αίτηση Υπαγωγής – Καταβολής Επιχορήγησης – Υπεύθυνη Δήλωση) μέσω της
ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.
Περιοχές παρέμβασεις
Επιλέξιμες περιφέρειες του προγράμματος είναι: της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας,
της Δυτικής Μακεδονίας, του Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας
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