Ενημερωτικό Δελτίο
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 30-66 ετών
Από τις 21-3-2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων
συμμετοχής
στο
πρόγραμμα
του
ΟΑΕΔ
επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την
δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης
εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Δικαιούχοι:
Όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα (Επιχειρήσεις που εξαιρούνται
αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ,
www.oaed.gr).
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους
απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο
ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25
ημερών ασφάλισης το μήνα.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα
(12) μήνες.

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση
έναρξης επιτηδεύματος.
2. Τα
νομικά
πρόσωπα
πρόσφατο
καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα
προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική
σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της
επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού (www.oaed.gr).
Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:
o

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
κατά την υπόδειξή τους από το
αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την
πρόσληψή τους.

o

Έχουν
συμπληρώσει
το
τυποποιημένο
έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και
έχουν συμφωνήσει σε ατομικό
σχέδιο δράσης.

o

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

o

Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών,
δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο
έτος της ηλικίας τους και να διανύουν
το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα
κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους
από την αρμόδια Υπηρεσία.

Προϋποθέσεις:
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν
έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την
ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) υπαγωγής
στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω
καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
Για την υποβολή της αίτησης απαραίτητη είναι η
έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου)
στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον
οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα
της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να
προσκομίσουν:

ΠΗΓΗ: www.oaed.gr

Για Περισσότερες Πληροφορίες:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Κλειώ Σαββάκη Τηλ: 2310
461258 e-mail: cleosav@anatoliki.gr

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού
Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007 – 2013. Η μέγιστη συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000 ευρώ.

