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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
«Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων 

εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης  

την περίοδο της οικονομικής κρίσης» 

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει πως ξεκινά την 

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12η  μεσημβρινή και ολοκληρώνεται 

την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59 η υποβολή ηλεκτρονικών 

αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση 

νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της 

απασχόλησης  την περίοδο της οικονομικής κρίσης». 

Μέσω του προγράμματος, πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για  νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους ή και μερικής απασχόλησης που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 

31-5-2018. Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν, υποχρεούνται να 

διατηρήσουν και τις επιχορηγούμενες και τις μη επιχορηγούμενες θέσεις 

εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με το εγκριθέν διάστημα επιχορήγησης.  

Το μέγιστο διάστημα επιχορήγησης των επιχειρήσεων είναι 14 μήνες  (από 1-6-

2017 έως 31-8-2018), ενώ το χρονικό διάστημα της δέσμευσης των 

επιχειρήσεων για διατήρηση της απασχόλησης ξεκινά την 01-9-2018, όποια 

και να είναι η ημερομηνία αίτησης και έγκρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 



 
                    Εθνικής Αντίστασης 8,  Άνω Καλαμάκι, e-mail: press@oaed.gr  

 

 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες 

του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και πληρούν  

σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

1. Έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, (σε σχέση με τον 

ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017), με την 

πρόσληψη πρώην ανέργων, το  διάστημα από 1-6-2017 έως 31-5-2018, με 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου πλήρους ή/και 

μερικής απασχόλησης. 

2.   Διατηρούν τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 

31-5-2018, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 3.Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιχορηγηθούν για 

προσλήψεις ανέργων με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 

ή/και μερικής απασχόλησης σε νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησαν από 1-

6-2017 έως 31-5-2018 και διατηρούν την στιγμή της αίτησης υπαγωγής, θα 

πρέπει να μετατρέψουν τις εν λόγω συμβάσεις σε συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης εντός πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης  υπαγωγής στο 

πρόγραμμα. 

Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των ωφελουμένων ανέργων 

ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο 

ποσό: α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση,  β) 300 ευρώ για τη μερική 

απασχόληση τουλάχιστον  τεσσάρων ωρών και άνω  ημερησίως σε πενθήμερη 

βάση και γ) 200 ευρώ για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών 

ημερησίως σε πενθήμερη βάση. 

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές 

ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που 

βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων, το Δώρο Πάσχα και 

το Επίδομα Αδείας. 

 

Τα ωφελούμενα άτομα είναι πρώην άνεργοι ηλικίας 18-66 ετών που πληρούν 

σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) στο 
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μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά το δωδεκάμηνο που είχε προηγηθεί της 

πρόσληψής τους από την δικαιούχο επιχείρηση και δεν είχαν άλλη 

απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα της 

ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους.  

 Προσλήφθηκαν από τη δικαιούχο επιχείρηση την χρονική περίοδο από 

01-06-2017 έως 31-05-2018. 

Η υποβολή των αιτήσεων εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, γίνεται 

αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 

(www.oaed.gr). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της 

περιοχής της) και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και 

Συνθηματικό). 

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι 

χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την 

Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα  της 

επιχείρησης, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο 

Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

2. Τα νομικά πρόσωπα: 

 βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης 

  ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας  

 ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου  

 αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας  

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη 

διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

(www.oaed.gr). 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/

