
 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 
ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Πε

μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών

 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Δημιουργία 7.000 νέων θέσεων πλήρους 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν
άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3
 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 
Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα κατά την ημερο
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης 
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής:
 

 473 € για τους ανέργους ηλικίας 
 568 € για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω
 615 € για τους μακροχρόνια ανέργους
 710 € για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό
Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης &
και προσδιορίζουν την ειδικότητα και 
κατηγορία ανέργου (έως 49 ή 50 ετών και άνω, μακροχρόνια

 Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί
 Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ

σύμφωνα με τα απαιτούμενα  προσόντα
 Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο

 
 
Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και 

http://www.oaed.gr/anoikta

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 
ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας με έμφαση σε 

μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών

Δημιουργία 7.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας.

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους
πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει  χρηματοδότηση από κρατικ

τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό 
ν ενός μήνα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης 
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών έχουν ως εξής: 

για τους ανέργους ηλικίας έως και 49 ετών 
για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω 
για τους μακροχρόνια ανέργους 
για τους μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω 

υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr

προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της 
(έως 49 ή 50 ετών και άνω, μακροχρόνια ή μη άνεργος)

επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις  
Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα  προσόντα της κενής θέσης 
Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο

τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές  πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 
της χώρας με έμφαση σε 

μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών 

στις Περιφέρειες Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. 

μειώσει το προσωπικό τους 
λάβει  χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση 

 

Άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό 
μηνία υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και τα ποσά της μηνιαίας επιχορήγησης 

Σύστημα Κρατικών 
www.ependyseis.gr 

προσόντα της θέσης και την 
άνεργος) 

στην επιχείρηση υποψηφίους 

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο  

, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 


