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«Επιχορήγηση επιχειρήσεων
για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών»

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Περιγραφή Προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 15.000 ανέργων, ηλικίας 3049 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους.
Το ύψος της Συνολικής διαθέσιμης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 81.000.000 ευρώ
2. Δικαιούχοι
Επιχειρήσεις: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα
Ωφελούμενοι- Άνεργοι του Προγράμματος είναι:
 Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή
τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
 Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι
την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),
κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας
 Άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν
από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε
κλάδους αιχμής».
3. Προϋποθέσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της. Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι
οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις
ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση). Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους
του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη διάταξη.
4. Επιχορηγούμενες Αμοιβές
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
 στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα
 στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα
 στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα
 στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων, ηλικίας 30 έως 49 ετών, ωφελούμενων του Προγράμματος
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμματείας
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση και όχι πέραν των 25 ημερών το
μήνα
5. Προθεσμίες Υπαγωγής
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των εργοδοτών ορίζεται η Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017.
Υποσημείωση: Ο Οργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες–επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη
ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες.
Με εκτίμηση,

Για την ENERGY FINANCIAL GROUP,
ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη
συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το
παρόν τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό/ εις ολόκληρον.

