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Το πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό 992 εκατ. ευρώ 

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για επιδότηση εργοδοτικών εισφορών 

Αρχισε χθες η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συµµετοχή εργοδοτών του 
ιδιωτικού τοµέα στο Πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ για την επιχορήγηση (για διάστηµα 12 µηνών) 
200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης. 
 
Το παραπάνω γίνεται µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη 
διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα 18 µηνών.  
 
Η προθεσµία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόµατα, µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων, µετά την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων. 
 
Το πρόγραµµα, µε προϋπολογισµό 992.000.000 ευρώ, προβλέπει την επιχορήγηση του µη 
µισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η µη πραγµατοποίηση 
απολύσεων ή µείωσης προσωπικού τρεις µήνες πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη 
σε αυτό, όπως και καθ' όλη τη διάρκειά του. 
 
Το πρόγραµµα δίνει έµφαση στις ειδικές οµάδες εργαζοµένων, δηλαδή: άτοµα µε αναπηρία 
και εργαζόµενους ηλικίας 50 ετών και άνω. 
 
Οι ενταγµένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζοµένων που 
απασχολούν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους και ειδικότερα για έναν έως 
και 80 εργαζοµένους κατ' ανώτατο όριο, µε την προϋπόθεση να διατηρήσουν καθ' όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος τουλάχιστον ίσο αριθµό εργαζοµένων που δεν επιχορηγούνται 
µε τον αριθµό των εργαζοµένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα και που έχουν όµοια 
χαρακτηριστικά µε τους επιχορηγούµενους. 
 
∆ικαιούχοι - προϋποθέσεις  
 
∆ικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ είναι επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τοµέα, που δεν είναι προβληµατικές από την 1η Αυγούστου 2008 και µετά και 
δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις.  
 
Για να υπαχθεί µια επιχείρηση στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη 
διάρκεια του τριµήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε µείωση 
προσωπικού µε καταγγελία σύµβασης, εθελουσία έξοδο, πρόγραµµα παροχής οικονοµικών 
κινήτρων για οικιοθελή αποχώρηση.  
 
Σε περίπτωση µείωσης του προσωπικού, οφείλει να έχει αντικαταστήσει το µισθωτό έως 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
 
Η επιχείρηση υπάγεται στο πρόγραµµα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε 
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, µε ανώτατο όριο τα 80 άτοµα. 
 
Προϋπόθεση για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι να διατηρήσει στην επιχείρηση ίσο 
τουλάχιστον αριθµό µη επιχορηγούµενων εργαζοµένων µε τον αριθµό των 
επιχορηγουµένων (µε όµοια χαρακτηριστικά). 
 
Κατανοµή δαπάνης  
 
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 992.000.000 ευρώ που θα καλυφθούν 
από πόρους του ΟΑΕ∆ και θα κατανεµηθούν: 
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-Για το 2011: 743.900.000 ευρώ 
 
- Για το 2012: 248.100.000 ευρώ 
 
Οι θέσεις και η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράµµατος κατανέµεται ως εξής: 
 
- Το 50% των θέσεων (100.000) θα καλυφθεί από τις πολύ µικρές επιχειρήσεις που 
απασχολούν από 2-9 άτοµα. ∆απάνη: 487.000.000 ευρώ. 
 
- Το 30% των θέσεων (60.000) θα καλυφθεί από τις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 
από 10-49 άτοµα. ∆απάνη: 293.000.000 ευρώ. 
 
- Το 20% των θέσεων (40.000) θα καλυφθεί από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 
άτοµα και άνω. ∆απάνη: 212.000.000 ευρώ. 
 
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ χορηγούνται βάσει του εγκεκριµένου 
καθεστώτος Ν. 304/2009 στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων κρατικής ενίσχυσης, µε σκοπό να 
στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης» (2009/C83/01). Βάσει του καθεστώτος 
αυτού, µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα επιχειρήσεις έως τις 31-12-2010.  
 
Το πρόγραµµα δύναται να συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η συνολική δηµόσια δαπάνη του 
προγράµµατος, εφόσον συγχρηµατοδοτηθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του 
ΕΣΠΑ, εγγράφεται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  
 
Εξαιρέσεις επιχειρήσεων  
 
Στο πρόγραµµα δεν εντάσσονται οι παρακάτω επιχειρήσεις: 
 
- Ολες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, 
από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 
234/Α/28.12.2009). 
 
- Τα νυχτερινά κέντρα. 
 
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. 
 
- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. 
 
- Οι έµµεσοι εργοδότες. 
 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας 
και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που 
ασχολούνται µε τη µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους και η επιχορήγηση µετακυλύει 
στους παραγωγούς. 
 
* Οι επιχειρήσεις για τους εργαζοµένους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα 
βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου). 
 
* Ατοµικές επιχειρήσεις για άτοµα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε α' βαθµού συγγένεια 
εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία. 
 
* Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και ΕΠΕ για τους οµόρρυθµους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα 
µέλη του ∆.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις ΕΠΕ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς 
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α' βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας αυτών. 
 
* Οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους. 
 
* Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεµεί ανάκτηση προηγούµενων κρατικών 
ενισχύσεων. 
 
Επίσης, δεν µπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις, όταν το αντικείµενο εργασιών τους είναι 
σύνθετο και το ένα από τα αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος.  
 
Εργαζόµενοι που εξαιρούνται 
 
Παράλληλα, στο πρόγραµµα δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι παρακάτω κατηγορίες 
εργαζόµενων: 
 
* Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι απασχολούνται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και δεν 
επεκτείνεται η σύµβασή τους (έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου υπαγωγής της 
επιχείρησης στο πρόγραµµα από τους ελεγκτές του αρµόδιου ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). 
 
* Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι απασχολούνται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης και δεν 
µετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (έως την ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
ελέγχου υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα από τους ελεγκτές του αρµόδιου ΚΠΑ 
ή ΚΠΑ2). 
 
* Οι εργαζόµενοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε έµµεσο εργοδότη. 
 
* Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι είναι ενταγµένοι σε άλλο πρόγραµµα απασχόλησης (ΝΘΕ) του 
ΟΑΕ∆ ή σε προγράµµατα επιδότησης του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους ή 
µέρους αυτού. 
 
* Οι εργαζόµενοι που προσελήφθησαν για την κάλυψη συµβατικών υποχρεώσεων της 
επιχείρησης, όπως της δηµιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που 
εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης. 
 
* Οι πρακτικά ασκούµενοι π.χ. των ΑΤΕΙ και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων. 
 
* Ατοµα που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν. 2643/98.  
 
* Οι εργαζόµενοι που δεν υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. 
 
Ποιοι εργαζόµενοι ωφελούνται 
 
Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι εργαζόµενοι µε έµφαση στις ειδικές οµάδες οι 
οποίες αναλύονται ως εξής: 
 
* εργαζόµενοι ηλικίας 50 ετών (έχουν συµπληρώσει το 49ο έτος και διανύουν το 50ό) και 
άνω και  
 
* εργαζόµενοι µε αναπηρίες. 
 
Οι ωφελούµενοι εργαζόµενοι πρέπει:  
 
* να ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό και να συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις µε 
καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστηµα 18 µηνών ή  
 
* να εργάζονται µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της 
σύµβασης τους µέχρι τη λήξη του προγράµµατος. 
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Τα ωφελούµενα άτοµα θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες κράτους - µέλους της 
Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας, καθώς 
και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.  
 
Υπολογισµός της επιχορήγησης 
 
Ο ΟΑΕ∆ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, για όλους 
τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (µεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελµατικός 
Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, 
εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής 
Ασφάλισης, επιπλέον των εισφορών για επιδόµατα αδείας και δώρα. 
 
Το ποσό επιχορήγησης που αποδίδεται µέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασµού 
ΙΚΑ - ΟΑΕ∆ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασµού του εργοδότη ανέρχεται στο 
σύνολο (100%) των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τις πραγµατικές µηνιαίες 
ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων/επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του 
ύψους των: 
 
* 2.000 ευρώ για τα άτοµα µε αναπηρία. 
 
* 1.800 ευρώ για εργαζοµένους ηλικίας 50 ετών και άνω 
 
* 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζοµένους.  
 
∆ιαδικασία αίτησης 
 
Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισµού ( 
www.oaed.gr ) και την αποστέλλει στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 (Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης), 
στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της. Ηλεκτρονικά υποβάλλεται ακόµα 
υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, στην οποία η επιχείρηση 
δηλώνει επίσης ότι λειτουργεί, δεν ήταν προβληµατική την 1η Αυγούστου 2008, δεν 
εκκρεµεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.  
 
Στην αίτηση βεβαιώνεται ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού. 


