Πρόγραμμα Επιχορήγησης
Επιχειρήσεων

αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του
προγράμματος.
•

για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των
δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών
αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις
κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες ΤοπΕΚΟ»

εξατομικευμένης

που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

προσέγγισης

και

έχουν

συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
•

Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου
κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες
οι επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο

στη χώρα μας.
•

Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια

για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες
Κοινωνικές

των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) που έχουν

«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες

ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ

ομάδες

κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη

συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από

τους ως εργαζόμενους.

την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Επίσης

δικαιούχοι

είναι

οι

-

ΤοπΕΚΟ»

και

διαθέτουν

βεβαίωση

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης
Από τις 24-07-2014 οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να

για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και

ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά

ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό

αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην

των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το

ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την

μήνα (ημέρες ασφάλισης).

αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών
αιτήσεων στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης

υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των
18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα

•

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την

(ημέρες ασφάλισης).

υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την
πρόσληψή

τους

ή

βεβαίωση

συμμετοχής

στο

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα

του

πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους

μισθολογικού κόστους.

στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους
τέσσερις (4) μήνες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οργανισμό

πρόγραμμα και διαθέτουν σχετική βεβαίωση, τις

Απασχόλησης

και

προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καθώς και

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

για τη διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης στην

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό

αρμόδια

Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες

επικοινωνείτε καθημερινά, από τις 09.00πμ-17.00 στα

Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της

τηλέφωνα του Συντονιστή των Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε. 2310463930

Προγράμματος

(Κα Σαββάκη Κλειώ).

Εργατικού

«Ανάπτυξη

Δυναμικού

του

Ανθρώπινου

Δυναμικού» 2007 – 2013.

Πηγή: www.oaed.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εύρεση
και αξιολόγηση ανέργων όλων των ειδικοτήτων οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο

υπηρεσία

του

ΟΑΕΔ,

μπορείτε

να

