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5.200 νέερ θέζειρ επγαζίαρ ζηον ιδιωηικό ηομέα με επιδόηηζη 60% για πηςσιούσοςρ 

ανέπγοςρ έωρ 39 εηών ζε κλάδοςρ έξςπνηρ εξειδίκεςζηρ 
 

Από ηην Σπίηη, 9 Ιοςνίος 2020 ενεπγοποιούνηαι 5.200 νέερ θέζειρ επγαζίαρ με αςξημένη 
επιδόηηζη έωρ 60% ηος μιζθολογικού και μη μιζθολογικού κόζηοςρ για πηςσιούσοςρ 
ανέπγοςρ έωρ 39 εηών πος θα πποζληθθούν από επισειπήζειρ ζε 9 κλάδοςρ έξςπνηρ 
εξειδίκεςζηρ. 
 
Σο «Ππόγπαμμα επισοπήγηζηρ επισειπήζεων για ηην απαζσόληζη ανέπγων ηλικίαρ έωρ 
39 εηών, αποθοίηων ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ, ζε κλάδοςρ έξςπνηρ εξειδίκεςζηρ 
(Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παπαγωγικήρ 
δπαζηηπιόηηηαρ» αναβαθμίζηηκε ππόζθαηα ώζηε να γίνει πιο ελκςζηικό και 
αποηελεζμαηικό, ζηο πλαίζιο ηηρ ζςνεσούρ αξιολόγηζηρ και βεληίωζηρ ηων δπάζεων ηος 
Οπγανιζμού:  
 

 Διεςπύνθηκαν από 4 ζε 9 οι κλάδοι έξςπνηρ εξειδίκεςζηρ.  
Πποζηέθηκαν      επισειπήζειρ      με    κύπια    δπαζηηπιόηηηα     ζε:   1)  Δνέπγεια,  
2) Βιοεπιζηήμερ και Τγεία – Φάπμακα, 3) Πεπιβάλλον και Βιώζιμη Ανάπηςξη – 
Κλιμαηική Αλλαγή, 4) Πολιηιζμόρ, Σοςπιζμόρ, Πολιηιζηικέρ και Γημιοςπγικέρ 
Βιομησανίερ και 5) Δπιζηημονική Έπεςνα και Ανάπηςξη, πέπαν όζων 
δπαζηηπιοποιούνηαι ζε 6) Μεηαποίηζη – Βιομησανία, 7) Σεσνολογίερ 
Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών, 8) Τλικά – Καηαζκεςέρ και 9) Μεηαθοπέρ και 
Δθοδιαζηική Αλςζίδα (Logistics). 
 

 Αςξήθηκε ηο ποζό ηηρ επισοπήγηζηρ από ηο 50% ζηο 60% ηος μηνιαίος 
μιζθολογικού -και μη- κόζηοςρ και ηο ανώηαηο όπιο από 600ζηα 700 εςπώ ηον 
μήνα για ηοςρ καηόσοςρ πηςσίος και από 700ζηα 750 εςπώ για ηοςρ καηόσοςρ 
μεηαπηςσιακού. Παπαμένει ζηα 800 εςπώ ηο μήνα ηο ανώηαηο όπιο για ηοςρ 
καηόσοςρ διδακηοπικού. 
 

 Αθαιπέθηκε η ηπίμηνη δέζμεςζη μεηά ηοςρ 15 μήνερ απαζσόληζηρ. 
 
Δπίζηρ, ζηο ππόγπαμμα μποπούν να ενηασθούν όζερ επισειπήζειρ, ανεξάπηηηα 
από ηο ανηικείμενο ηηρ δπαζηηπιόηηηάρ ηοςρ, επιθςμούν να δημιοςπγήζοςν 
νέερ θέζειρ επγαζίαρ ειδικοηήηων Πληποθοπικήρ. 
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ηην επισοπήγηζη ηος μιζθολογικού και μη μιζθολογικού κόζηοςρ ζςμπεπιλαμβάνονηαι 
και ηα ανηίζηοισα δώπα Υπιζηοςγέννων, Πάζσα, επιδόμαηορ αδείαρ ζηον Ιδιωηικό Σομέα. 
Η διάπκεια ηηρ επισοπήγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ παπαμένει ζηοςρ 15 μήνερ. 
Ωθελούμενοι είναι εγγεγπαμμένοι άνεπγοι ζηο μηηπώο ηος ΟΑΔΓ, ηλικίαρ έωρ 39 εηών, 
απόθοιηοι ανωηάηων εκπαιδεςηικών ιδπςμάηων πανεπιζηημιακού και ηεσνολογικού ηομέα. 
 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να επιζκεθηούν ηην 
ιζηοζελίδα ηος ΟΑΔΓ www.oaed.gr  

http://www.oaed.gr/

