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ΔΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΔ ΔΝΙΤΥΔΙ ΟΑΔΓ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2018 ΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΓΟΤ
1) Ππόγπαμμα για ηην ένηαξη ζηην αγοπά επγαζίαρ 10.000 ανέπγυν ζε δςναμικούρ κλάδοςρ ηηρ οικονομίαρ.
Έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ αγποηοδιαηποθικό, ηνλ ηεσνολογικό ηομέα θαζώο θαη ηνπο κλάδοςρ πληποθοπικήρ και επικοινυνιών.Αθνξά
10.000 άλεξγνπο, 29-64 εηών νη νπνίνη ζα πξνσζεζνύλ ζηελ απαζρόιεζε ηνπ αγξνηνδηαηξνθηθνύ ηνκέα, ελώ ζα ππνζηεξηρζνύλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.

2) Ππόγπαμμα επιδόηηζηρ Νέυν Θέζευν Δπγαζίαρ για 6.000 ανέπγοςρ ηλικίαρ έυρ 35 εηών.
Θα αθνξά απόθοιηοςρ ηπιηοβάθμιαρ εθπαίδεπζεο ζε κεηαπνηεηηθέο/βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Σν πξόγξακκα πξνβιέπεη ηε θαηάξηηζε 6.000
ανέπγυν απνθνίησλ πηπρηνύρσλ παλεπηζηεκηαθνύ θαη ηερλνινγηθνύ ηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα επιδοηούμενη ππόζλητη ηνπο ζε
κεηαπνηεηηθέο/ βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο.

3) Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ επισειπήζευν για ηην απαζσόληζη 15.000 ανέπγυν νέυν ηλικίαρ 18-29 εηών.
Δπιδόηηζη Νέυν Θέζευν Δπγαζίαρ γηα 15.000 ανέπγοςρ ειηθίαο 18 – 29 εηών, κε έκθαζε ζηνπο πηπρηνύρνπο. Η πξώηε θάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη 10.000 ανέπγοςρ έρεη ήδε μεθηλήζεη, ελώ αλακέλεηαη ε δεύηεξε θάζε κε άιινπο 5.000, θαηά θύξην ιόγν
πηπρηνύρνπο ΑΕΙ, ΣΕΙ, πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνύλ ζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο, ηνπ ηδησηηθνύ ή θνηλσληθνύ ηνκέα ηεο
νηθνλνκίαο. Σν ποζό επισοπήγηζηρ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξνζιάβνπλ ηνπο αλέξγνπο θηάνει ζηο 50% ηος μηνιαίος μιζθολογικού και
μη μιζθολογικού κόζηοςρ ηνπ σθεινύκελνπ, κε αλώηαην όξην ηα 400 εςπώ μηνιαίυρ γηα ηνπο λένπο έυρ 25 εηών θαη ηα 500 εςπώ γηα ηνπο
λένπο άνυ ηυν 25 εηών.

4) Ππόγπαμμα για ηην ππόζλητη 2.000 αηόμυν με αναπηπίερ, απεξαπηημένυν από εξαπηηζιογόνερ οςζίερ,
αποθςλακιζμένυν, νεαπών παπαβαηικών αηόμυν ή νεαπών αηόμυν πος βπίζκονηαι ζε κοινυνικό κίνδςνο.
Πποϋπολογιζμόρ: 39.600.000 € (εθνικοί πόποι μέζυ ΟΑΔΓ).
Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα πνπ αθνξά ηηο επάισηεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνύ. ηόσορ είλαη άηνκα από ηηο νκάδεο πνπ είλαη κοινυνικά
αποκλειζμένερ αιιά θαη ηαπηόρξνλα απνθιεηζκέλεο από ηελ εξγαζία. ηε λέα δξάζε πεξηιακβάλεηαη επηδόηεζε κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 700
εςπώ (μηνιαίυρ) γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε πλήπη απαζσόληζη θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 350 εςπώ (μηνιαίυρ) γηα ηνπο εξγαδόκελνπο
κε μεπική απαζσόληζη.

5) Πιλοηικό ππόγπαμμα για νέοςρ ανέπγοςρ 18-29 εηών πος είναι εγγεγπαμμένοι ζηα μηηπώα ηος ΟΑΔΓ και
αθοπά 2.000 θέζειρ.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα αθνξά ην δήμο Καλλιθέαρ. Πξόθεηηαη γηα έλα πιλοηικό ππόγπαμμα ζηε δνθηκή ησλ αλνηρηώλ πξνγξακκάησλ
θαη ζα αθνξά 2.000 ανέπγοςρ, πνπ ζα ζπλδπάζεη έλα λέν ζύζηεκα, ην νπνίν ζα αλαιύεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλέξγσλ θαη ζα ηνπο
ηνπνζεηεί αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο ζηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα. Η ηοποθέηηζη ζε πξνγξάκκαηα ζα γίλεη από ηνλ επηέμβπιο
– Οκηώβπιο.

6) Ππόγπαμμα πποώθηζηρ ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ νέυν, ηλικίαρ 18-24 εηών για 9.500 άηομα.
Αθνξά αλέξγνπο ειηθίαο 18-29 εηών, αποθοίηοςρ Γςμναζίος και Γενικού Λςκείος, θαη ζα θαιύςεη 9.500 άηομα. Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη
ενηόρ ηος Οκηυβπίος.

7) Ππόγπαμμα ςποζηήπιξηρ επισειπημαηικόηηηαρ ηυν νέυν, ηλικία 18-29 εηών για 2.500 άηομα.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κνηλσληθνύο Εηαίξνπο κέζα από κία πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία πνπ έρεη
ζπλάςεη ν ΟΑΕΔ. Αθνξά ζπλνιηθά 2.500 άηομα. Αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηον Οκηώβπιο.

