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Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων, την 
κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 

Ρυθµίσεις: «Ανοιχτά» για υποβολή αιτήσεων 10+4 προγράµµατα 
του ΟΑΕ∆ 
 
∆εκατέσσερα προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ΟΑΕ∆ , 
για απασχόληση, κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, βρίσκονται «ανοιχτά» για 
υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις και ανέργους.  
 
Με τα προγράµµατα, δίνεται έµφαση στην αντιµετώπιση της ανεργίας σε ειδικές οµάδες 
ανέργων και, ειδικότερα, σε άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Αναλυτικά, τα 
προγράµµατα του ΟΑΕ∆, που είναι «ανοιχτά» και για τα οποία µπορούν να υποβληθούν 
αιτήσεις συµµετοχής, είναι: 

1. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόµων σε µειονεκτική και 
πολύ µειονεκτική θέση. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων άρχισε από 01 Ιουλίου 2013. 
 
Το πρόγραµµα στοχεύει στη δηµιουργία 1.000 νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας 
πλήρους απασχόλησης, µε την πρόσληψη ατόµων σε µειονεκτική και σε πολύ µειονεκτική 
θέση, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. 
 
Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν άτοµα της κατηγορίας αυτής, δεσµεύονται να 
διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους  
 
α) δώδεκα (12) µήνες για τα άτοµα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε µειονεκτική 
θέση σύµφωνα µε το εδ. α του άρθρου 40.3 του Καν.800/2008 και  
 
β) από 12 έως 24 µήνες για τα άτοµα που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ 
µειονεκτική θέση, σύµφωνα µε το εδ. β του άρθρου 40.3 του Καν.800/2008 και το ν. 
3614/2007. 
 
Η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους πραγµατικής απασχόλησης για τους 
ωφελούµενους (µισθωτούς και ηµεροµίσθιους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των  
 
i. ακαθάριστων πραγµατικών µηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές 
εισφορές εργαζοµένου) και  
 
ii. των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), µε 
ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ηµερησίως ή τα 600 ευρώ µηνιαίως, κατ� ανώτατο όριο.  
 
2. Ειδικό διετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την επιχορήγηση 
µέρους του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των 
ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι αποδοχές που 
αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά 
από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή µερική 
απασχόληση. 
 
3. Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας για νεοεισερχόµενους στην αγορά 
εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών. 
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Σκοπός του προγράµµατος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής 
εµπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας, µε 
την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. 
 
4. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και 
κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». 
 
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να απασχολήσουν επιδοτούµενους 
ανέργους σε νέες θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που θα απασχοληθούν από το πρόγραµµα 
είναι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».  
 
Η επιταγή επανένταξης αποτυπώνει τη µετατροπή της επιδότησης ανεργίας για τους 
ανέργους που τη δικαιούνται σε επιχορήγηση της απασχόλησής τους. 
 
5. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας 
55 έως 64 ετών. 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 55 έως 64 ετών. 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθµού (∆ήµων και Περιφερειών), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 
παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 
(Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζοµένων ηλικίας 55-
64 ετών και µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. 
 
6. ∆ηµόσια πρόσκληση για συµµετοχή στο πρόγραµµα επιχορήγησης των ασφαλιστικών 
εισφορών των ανέργων για την πρόσληψη σε θέσεις απασχόλησης που δηµιουργήθηκαν 
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, φορέων που έχουν ενταχθεί στο 
«Πρόγραµµα ��∆ηµιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα�». 
 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας σε ειδικές οµάδες 
ανέργων που δηµιουργείται ή επιτείνεται λόγω της οικονοµικής κρίσης και ειδικότερα 
λόγω της οικονοµικής ύφεσης που οδηγεί σε απολύσεις και µείωση της απασχόλησης και 
την προώθησή τους ή την επαναπροώθησή τους στην απασχόληση, µέσα από τη 
συµµετοχή σε στοχευµένες δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. 
 
7. Ειδικό τριετές Πρόγραµµα ενίσχυσης των εργοδοτών, µε επιχορήγηση που αντιστοιχεί 
στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόµων µε 
Αναπηρίες (ΑµεΑ), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισµένων, 
Νεαρών Παραβατικών Ατόµων ή Νεαρών Ατόµων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και 
Πρόγραµµα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ∆ιευθέτησης του χώρου εργασίας για 
Ατοµα µε Αναπηρίες (ΑµεΑ). 
 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισµούς, Επαγγελµατικά 
Σωµατεία και Ενώσεις αυτών, Σωµατεία, Αστικές Εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς (Ν. 2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του 
ιδιωτικού τοµέα, µε προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα 
κατά την ηµεροµηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραµµα.  
 
Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε την επιχορήγηση 
µέρους του µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 2.300 άνεργων, ατόµων ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων, εκ των οποίων οι 2.200 µε πλήρη απασχόληση και οι 100 µε µερική 
απασχόληση. 
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8 Πρόγραµµα Επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελµατιών Ατόµων µε Αναπηρίες 
(AµεΑ), Απεξαρτηµένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισµένων ηλικίας 18-64 
ετών και Πρόγραµµα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονοµικής ∆ιευθέτησης του χώρου 
εργασίας για Ατοµα µε Αναπηρίες (AµεΑ).  
 
9 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται 
στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕ∆ ΛΑΕΚ 1).  
 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση 2.500 ανέργων 
που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και δεν έχουν συµπληρώσει τις 
προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης, επειδή τους 
υπολείπονται µέχρι 1.500 ένσηµα ή µέχρι πέντε χρόνια για τη συµπλήρωση του ορίου 
ηλικίας τους για τη συνταξιοδότησή του και ο τελευταίος ασφαλιστικός τους φορέας είναι 
το ΙΚΑ  
 
Παράλληλα, µε τα προγράµµατα αυτά, «ανοιχτά» εξακολουθούν να βρίσκονται τα 
ακόλουθα τοπικά ολοκληρωµένα προγράµµατα: 
 
10 Τοπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα του Νοµού Καστοριάς - ∆ράσεις Απασχόλησης. 
 
11. Toπικό Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «Τεξαπρέτ 
[TEXr.AT]  Α.Ε.», «Μaxim Περτσινίδης Α.Ε.», «Roberto ΑΒΕΕ», «Νόβα Κνιτ Α.Ε.» 
«Belle Α.Ε.», «ΠΑΚ. Κενταποτζίδη Α.Ε.», «Ευρωβαβή Α.Ε.», «Eurohouse Α.Ε.», 
«Θεµελιοδοµή Α.Ε.» του Νοµού Θεσσαλονίκης. 
 
12. Ειδικό Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Παρέµβασης για 600 πρώην εργαζοµένους που 
προέρχονται από τις επιχειρήσεις «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», «Γ.Η. 
Σκούρτης ΑΕΓΑ», «Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union)», «Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General 
Trust)», «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζοµένους που προέρχονται από την επιχείρηση 
«Commercial Value» 
 
13. Πρόγραµµα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας των µελών 
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου ΕΣΕΕ και της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 
 
14. Πρόγραµµα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών AΤΕΙ 
- AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ). 
 
ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ - amous@naftemporiki.gr  
 
 


