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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΟΑΕΔ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Πρόσληψη 10.000 ανέργων που ωφελήθηκαν από το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση  

Απευθύνεται σε: 

1) Υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του 

τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο 

πρόγραμμα: 

 

a) σε μείωση προσωπικού και  

b) σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του  προσωπικού της,  από πλήρη 

σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής  απασχόληση  

 

2) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των 

δράσεων Τοπ.Σ.Α. ή ΤοπΕΚΟ και επιθυμούν να προσλάβουν μέλη τους ως 

εργαζόμενους 

Δεν υπάγονται: 

• Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που α) χαρακτηρίζονται 

εντός του Δημοσίου Τομέα β)επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους  γ) 

προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ 

• Τα νυχτερινά κέντρα  

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης  

• Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου 

(telemarketing)  

• Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους  

• Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις  

• Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό  
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• Εξωχώριες εταιρείες όπως και οι επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση 

συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες  

• Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά  

• Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα  

• Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή η έδρα είναι η 

οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ.) εκτός των 

επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το 

προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. εκμετάλλευση φορτηγών, ταξί 

κλπ.) 

• Οι επιχειρήσεις του τομέα της αλιείας και της πρωτογενούς παραγωγής  

• Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και τουλάχιστον το 

ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος  

• Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών 

ενισχύσεων  

• Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής 

μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή 

εκμίσθωση από τους ίδιους ή άλλους εταίρους/εργοδότες στον ίδιο ή σε άλλο χώρο 

με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας  

• Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν 

πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου  

• Οι ΟΕ, ΕΕ για τους εταίρους τους, οι ΑΕ για τα μέλη του ΔΣ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ για 

τους διαχειριστές τους και τους εταίρους τους. 

• Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους (πλην των ΚοινΣεπ) 

• Επίσης, δεν συμμετέχει επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση και η οποία 

αθροιζόμενη με την παρούσα ενίσχυση υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ σε 

οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.    

Ωφελούμενοι – Άνεργοι 

• Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους και μέχρι την 

πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα όταν πρόκειται 

για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ (προκύπτει από ειδικό μητρώο της 

αρμόδιας υπηρεσίας ΚΠΑ2). 

• Έχουν ωφεληθεί δράσεων σε Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) 

– (βεβαίωση συμμετοχής). 
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Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 

• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση 

είχαν απασχοληθεί: 

a. καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν 

νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε 

άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας 

b. με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με 

όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα) 

c. σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή 

εξ΄αγχιστείας του εργοδότη  

• Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα 

βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).  

• τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.  

• θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε 

άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της 

υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το 

μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά. 

• θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 

διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος 

εργοδότης). 

• θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. 

Τι χρηματοδοτείται;  

• Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα 

από την ημερομηνία πρόσληψής του και για 4 μήνες. 

• Ποσό επιχορήγησης (καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους): 

a. Για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 

ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο 

ποσό των 15€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες 

ασφάλισης). 

b. Για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 

ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών 

ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το 

μήνα (ημέρες ασφάλισης).  
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Διαδικασία Υπαγωγής 

• Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (www.oaed.gr) και αποστολή αυτής μέσω 

του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2 

• Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, στην 

οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που 

επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος. 

• Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα του 

Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, 

οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία 

(ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης στην οποία θα έχει τεθεί η 

υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης. 

• Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής 

απόφασης, στην οποία θα προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων 

για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαίσια του 

καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) και η υπηρεσία 

καλεί την επιχείρηση να παραλάβει την απόφαση. (περιλαμβάνονται όροι, 

χρονοδιάγραμμα κλπ). 

• Ύστερα από την εγκριτική απόφαση ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο 

υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, 

σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις 

απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση και εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

λήψη της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην 

πρόσληψη του υποδειχθέντα ανέργου.  

 

Καταβολή επιχορήγησης  

• Αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα 

υπαχθούν στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη 

κάθε διμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επιχορήγηση ως μήνας 

απασχόλησης θα υπολογίζεται ο μήνας πρόσληψης ανεξάρτητα από τον 

αριθμό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν. Τα δικαιολογητικά για την 

καταβολή της τελευταίας επιχορήγησης θα υποβάλλονται εντός δύο μηνών 

από το μήνα λήξης της επιχορήγησης. 
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