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ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣXΥΧΕΙΣ ΟΑΕΔ 2020 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 

 

 

1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω. 
Ωφελούμενοι είναι 8.300 άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον άνω του ενός (1) μήνα κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής 
θέσης από την επιχείρηση, που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Η διάρκεια επιχορήγησης 
ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η 
δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια 
ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την υπόδειξή 
τους από το ΚΠΑ2, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες 
ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου 12μηνου 
απασχόλησης. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με 
ανώτατο όριο τα 750€ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας 
συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. 
 
 

2) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών. 

Το Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας. Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος είναι 

δέκα (10) μήνες για πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) 

ημέρας. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο 

τα 750€ μηνιαίως. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας. 

 

 

3) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 8.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών. 

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η 

διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες για πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του 

ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μήνα, ενώ αυξάνεται η διάρκεια του προγράμματος σε δεκαπέντε (15) μήνες για τους 

μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η επιδότηση αυξάνεται από το 50% στο 75% του 

μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500€ στα 750€ μηνιαία.  Στην επιχορήγηση του 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος 

αδείας. 

 

 

4) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. 
Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55–67 ετών αφορά σε 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Η διάρκεια του 
προγράµµατος ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) µήνες, ύστερα από αίτηση που θα 
υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη του 12µηνου απασχόλησης. Η επιδότηση 
αυξάνεται από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600€ στα 
750€ μηνιαία. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι 
εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας 
συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. 
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5) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 9.200 δικαιούχων  «ΕΠΙΤΑΓΗΣ  

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ». 

Επιδότηση Θέσεων Εργασίας για 9.200 ανέργους.  Αφορά τροποποίηση του προγράμματος, προκειμένου να απασχοληθούν σε νέες θέσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης, του ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Το ποσό επιχορήγησης των επιχειρήσεων που θα 
προσλάβουν τους ανέργους φτάνει στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτερο ποσό 
εκείνο των € 830. Προϋπόθεση είναι ο ωφελούμενος να είναι δικαιούχος επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας και να υπολείπεται 
τουλάχιστον το 50% της επιδότησης και η επιδότηση να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας. Σε περίπτωση μακροχρόνιου ανέργου, αρκεί 
να υπάρχει έστω και μία ημέρα επιδότησης πριν την πρόσληψη. Οι μικτές αποδοχές ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερες των € 830. Η 
διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες. 
 

6) Πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι για πλήρη ή μερική 

απασχόληση. Προϋπόθεση είναι η εταιρία να είναι ασφαλιστική και φορολογικά ενήμερη ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές της. Η πρόσληψη του 

υπαλλήλου πρέπει να γίνει εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης που πραγματοποιείτε στο ΕΡΓΑΝΗ .   

 

 

 

Με εκτίμηση, 
 
 
Vangelis M. Mantzounis                                          Angeliki A. Giorgi                                                        Eirini D. Gavala                       
Chief Accountant                                                     Cashier’s & Accounting                                            Supervisor / Senior Accountant 
Energy Financial Group                                          Control Department                                                    Energy Financial Group 
p: +30 2103822218 (105)                                          Energy Financial Group                                             p: +30 2103822218 (104) 
f:  +30 2103822213                                                   p: +30 2103822218 (112)                                             f:  +30 2103822213 
a: 37 Marathonos Ave.,15351                                  f:  +30 2103822213                                                      a: 37 Marathonos Ave.,15351 
Pallini, Greece                                                          a: 37 Marathonos Ave.,15351                                     Pallini, Greece 
                                                                                 Pallini, Greece 

 

 


