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ΔΔΗΗΜΜΟΟ ΙΙ ΑΑ   ΠΠΡΡΟΟΚΚΛΛΗΗΗΗ   ΝΝοο   11 00 // 22 00 22 00   ΓΓ ΙΙΑΑ   ΤΤΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ   ΕΕΝΝΣΣΟΟΛΛΩΩΝΝ   ΚΚΕΕΝΝΩΩΝΝ   ΘΘΕΕΕΕΩΩΝΝ   

ΕΕΡΡΓΓΑΑ ΙΙ ΑΑ   ΣΣΟΟ   ««ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ   ΕΕΠΠ ΙΙ ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΗΗ   ΕΕΠΠ ΙΙ ΧΧΕΕ ΙΙ ΡΡΗΗΕΕΩΩΝΝ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣΗΗΝΝ   

ΑΑΠΠΑΑΧΧΟΟΛΛΗΗΗΗ   33 .. 55 00 00   ΑΑΝΝΕΕΡΡ ΓΓΩΩΝΝ   ΠΠΣΣΤΤΧΧ ΙΙΟΟΤΤΧΧΩΩΝΝ   ΑΑΝΝΩΩΣΣΑΑΣΣΩΩΝΝ   ΕΕΚΚΠΠΑΑ ΙΙΔΔΕΕΤΤΣΣ ΙΙ ΚΚΩΩΝΝ   

ΙΙ ΔΔΡΡΤΤΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ ,,   ΗΗΛΛ ΙΙΚΚ ΙΙ ΑΑ   22 22   ΕΕΩΩ   22 99   ΕΕΣΣΩΩΝΝ»»    
 
Το ππόγπαμμα ςλοποιείηαι ζύμθωνα με ηη με απιθμό 3921/80/16-07-2020 απόθαζη ηος Γ.Σ. 

ηος ΟΑΔΓ (Β΄2953) με ηην οποία έγινε αποδεκηή η με απιθμ. 745/26/14-07-2020 διαηύπωζη 

γνώμηρ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ ηος ΔΛΔΚΠ. 

                                                                                     

  Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία 3.500 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πιήξνπο απαζρόιεζεο, κε ηελ 

πξόζιεςε αλέξγσλ πηπρηνύρσλ αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ παλεπηζηεκηαθνύ θαη ηερλνινγηθνύ 

ηνκέα, ειηθίαο 22 έσο 29 εηώλ. 

Πλαίζιο ένηαξηρ- Χπημαηοδόηηζη  

Οη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρνληαη ζε 27.000.000 επξώ θαη πξνβιέπεηαη λα 

θαιπθζνύλ από ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ΕΛΕΚΠ θαη εηδηθόηεξα ηνπ θιάδνπ ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493). 

Οη εληζρύζεηο γηα ηελ απαζρόιεζε πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξόγξακκα, ρνξεγνύληαη βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ 

(ΕΚ) αξηζκ. 1407/2013 ηεο Επηηξνπήο γηα ηηο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de-minimis). 

Γικαιούσοι και ωθελούμενοι ηος ππογπάμμαηορ  

Γικαιούσοι είλαη όιεο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθά εξγνδόηεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ αζθνύλ 

ηαθηηθά νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζε όιε ηε ρώξα. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε, γηα ηελ έληαμε κίαο 

επηρείξεζεο ζην πξόγξακκα, είλαη λα κελ έρεη πξνβεί ζε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηξηκήλνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο  ηεο εληνιήο θελήο ζέζεο (εκεξνινγηαθά).    

Ωθελούμενοι ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη άλεξγνη πηπρηνύρνη αλσηάησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ 

παλεπηζηεκηαθνύ θαη ηερλνινγηθνύ ηνκέα ειηθίαο 22-29 εηώλ, εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών αλέξγσλ ηνπ 

ΟΑΕΔ, θαηά ηελ ππόδεημή ηνπο από ην αξκόδην ΚΠΑ2 ζην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ε εληνιή θελήο ζέζεο από 

ηελ επηρείξεζε πνπ ζα εληαρζεί  ζην πξόγξακκα.   
Οι ωθελούμενοι οθείλοςν: α) λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξών αλέξγσλ ησλ Υπεξεζηώλ  ηνπ ΟΑΕΔ 

θαηά ηελ ππόδεημή ηνπο από ην αξκόδην ΚΠΑ2 θαη κέρξη ηελ πξόζιεςή ηνπο, β) λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 

ηππνπνηεκέλν έληππν εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη λα δηαζέηνπλ ζπκπιεξσκέλν ΑΣΔ, γ) είλαη Έιιελεο 

πνιίηεο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΕΕ ή  είλαη νκνγελείο πνπ έρνπλ δηθαίσκα δηακνλήο θαη 

απαζρόιεζεο ζηε ρώξα καο ή πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ άδεηα δηακνλήο γηα εμαξηεκέλε εξγαζία 

ηνπιάρηζηνλ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα δηαξθεί ην πξόγξακκα.   

Δπιζημαίνεηαι όηη νη άλεξγνη δελ ππνβάιινπλ νη ίδηνη αίηεζε, αιιά ππνδεηθλύνληαη κε ζπζηαηηθό ζεκείσκα 

ΜΟΝΟ από ηελ αξκόδηα Υπεξεζία (ΚΠΑ2) όπνπ αλήθεη ε έδξα ή ην ππνθαηάζηεκα πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, 

ζύκθσλα κε ηηο δεηνύκελεο εηδηθόηεηεο, όπσο έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο εληνιήο θελήο ζέζεο 

από ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο επηινγέο ησλ αλέξγσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα Αηνκηθά Σρέδηα Δξάζεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ εμεηδηθεύεηαη ζηε Δεκόζηα Πξόζθιεζε. 

  Ποζό και διάπκεια επισοπήγηζηρ 

Ποζό επισοπήγηζηρ: Ωο πνζό επηρνξήγεζεο νξίδεηαη ην 75% ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη κε 

κηζζνινγηθνύ θόζηνπο ηνπ σθεινύκελνπ κε αλώηαην όξην ηα 750 επξώ κεληαίσο. Γηα θάζε εκέξα 

απαζρόιεζεο ππαιιήισλ ιηγόηεξε ησλ 25 εκεξώλ ην αλσηέξσ κεληαίν πνζό επηρνξήγεζεο, όπσο 

δηακνξθώλεηαη θάζε θνξά, κεηώλεηαη θαηά 1/25.  

Σην κηζζνινγηθό θαη κε κηζζνινγηθό θόζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αθαζάξηζηεο πξαγκαηηθέο κεληαίεο 

απνδνρέο θαη νη εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε. Οη απνδεκηώζεηο ηνπ Δώξνπ Χξηζηνπγέλλσλ, Δώξνπ 

Πάζρα θαη Επηδόκαηνο Αδείαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κηζζνινγηθό θαη κε κηζζνινγηθό θόζηνο ησλ κελώλ 

πνπ θαηαβάιινληαη.  

Η επηρνξήγεζε ζα ππνινγίδεηαη γηα θάζε κήλα πιήξνπο απαζρόιεζεο γηα ηνπο κηζζσηνύο θαη γηα ηνπο 

εκεξνκηζζίνπο ην αλώηεξν κέρξη είθνζη πέληε (25) εκέξεο αζθάιηζεο.  

Γιάπκεια επισοπήγηζηρ/ππογπάμμαηορ: Η δηάξθεηα ηεο επηρνξήγεζεο /πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ζηνπο 
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δέθα (10) κήλεο. 


