


ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

1. Ενημέρωση για το Πιλοτικό Πρόγραμμα 

 

• Πρόκειται για την πρώτη φάση του νέου μοντέλου των Ενεργητικών 

Πολιτικών Απασχόλησης που θα ξεκινήσει με ένα πιλοτικό 

πρόγραμμα σε τρεις δήμους (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος και Μάνδρα) 

που καλύπτονται από το ΚΠΑ2 – ΟΑΕΔ Ελευσίνας. Η επιλογή 

συνδέεται εκτός των άλλων και με το ιδιαίτερο προφίλ της αγοράς 

εργασίας στην περιοχή, στην οποία συγκεντρώνονται πολλές, 

μεγάλες και σημαντικές επιχειρήσεις, παράγεται το 17% του ΑΕΠ και 

συγκεντρώνεται το σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων  logistics της 

χώρας. 

• Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη εγγεγραμμένων άνω των 

έξι (6) μηνών, ανέργων, ηλικίας  45 ετών και άνω, του ΚΠΑ2 

Ελευσίνας, σε στοχευμένες δράσεις ανοιχτού πλαισίου, οι οποίες 

αποσκοπούν: α) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των 

ανέργων μέσω κατάρτισης, β) στην ένταξή τους σε νέες θέσεις 

εργασίας και γ) στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών.  

• To πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στη διασφάλιση της διαρκούς 

διαθεσιμότητας ενός κεντρικού μενού Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης και υπηρεσιών με ενισχυμένο ρόλο των εργασιακών 

συμβούλων στην παραπομπή των αναζητούντων εργασία σε 

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης στη βάση του ατομικού 

profiling. 

• Παράλληλα εισάγει μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την  

αναβάθμιση του σχεδιασμού των Ενεργητικών Πολιτικών 

Απασχόλησης, στη βάση της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων 

επιχειρήσεων, με την απλοποίηση των διαδικασιών 

συμμετοχής και υλοποίησης του προγράμματος και τον 

κομβικό ρόλο του συμβούλου εργοδοτών του ΟΑΕΔ . 



 

2. Υπηρεσίες προς εργοδότες (Tι προσφέρεται από τον ΟΑΕΔ) 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 

ανέργων 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής 

και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή 

αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα 

είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια 

τριμήνου πριν την ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα  του ΟΑΕΔ. 

Νέες βελτιωμένες υπηρεσίες προς εργοδότες: 

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης αγγελίας θέσης εργασίας 

• Άμεση προσωπική επαφή και  επικοινωνία εργασιακού συμβούλου 

εργοδοτών ΟΑΕΔ 

• Απλοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα  σε 

συνεργασία με τον σύμβουλο εργοδοτών 

• Εναλλακτικές δυνατότητες χρόνου επιδότησης (9, 12 ή 15 μήνες 

χωρίς δέσμευση)  

• Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 60% του μηνιαίου 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με 

ανώτατο όριο τα 700 ευρώ ανά μήνα για την πρόσληψη ανέργων της 

ηλικιακής ομάδας 45 και άνω. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό 

κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές 

μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον 

εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το 

Επίδομα Άδειας. 

 



• Δράση Κατάρτισης – Πρακτικής Άσκησης 

 Εντοπισμός των επικρατέστερων ειδικοτήτων – δεξιοτήτων 

υψηλής ζήτησης  

 Εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης σε 

συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης, καθώς και 

πρακτικής άσκησης στις τοπικές επιχειρήσεις, με τη διαδικασία 

του voucher.  

Νέες βελτιωμένες υπηρεσίες προς εργοδότες: 

• Σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων στη βάση των ζητούμενων δεξιοτήτων και εξειδίκευσης  

•  Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάρτησης αγγελίας θέσης πρακτικής 

άσκησης στις αντίστοιχες ειδικότητες 

• Άμεση προσωπική επαφή και επικοινωνία εργασιακού συμβούλου 

εργοδοτών ΟΑΕΔ με την επιχείρηση 

 

 


