Ανοικτά Προγράμματα Απαστόλησης τοσ ΟΑΕΔ
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

1

Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα
ηελ απαζρόιεζε
αλέξγσλ ειηθίαο
έσο 39 εηώλ,
απνθνίησλ
ηξηηνβάζµηαο
εθπαίδεπζεο, ζε
θιάδνπο έμππλεο
εμεηδίθεπζεο θαη
παξαγσγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο

2

Δπηρνξήγεζε
επηρεηξήζεσλ γηα
ηελ απαζρόιεζε
αλέξγσλ λέσλ 1829 εηώλ κε έκθαζε
ζηνπο πηπρηνύρνπο
αλσηάησλ
εθπαηδεπηηθώλ
ηδξπκάησλ
παλεπηζηεκηαθνύ
θαη ηερλνινγηθνύ
ηνκέα

3

Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο ηεο
πξώηεο
πξόζιεςεο
κηζζσηνύ-ώλ από
απηναπαζρνινύκελ
νπο λένπο θαη
επηρεηξήζεηο λέσλ,
ειηθίαο έσο 35
εηώλ

ΘΕΕΙ ΠΟΤ
ΠΡΟΚΗΡΤΥΘΗΚΑ
Ν

6.000

6.000

20.000

ΚΕΝΕ
ΘΕΕΙ

ΕΠΙΥΟΡΗΓΗΗ

5.187

Οξίδεηαη ην 50% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη
κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο
ηνπ σθεινύκελνπ κε
αλώηαην όξην: α. ηα 600
επξώ κεληαίσο γηα θαηόρνπο
πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο β. ηα 700
επξώ κεληαίσο γηα θαηόρνπο
κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ θαη γ. ηα 800
επξώ γηα θαηόρνπο
δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ
ζπνπδώλ.

2.129

Ο ΟΑΔΓ επηρνξεγεί ην 50%
ηνπ κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ
θαη κε κηζζνινγηθνύ
θόζηνπο κε αλώηαην όξην ηα
500 επξώ.

18.520

Ωο πνζό επηρνξήγεζεο
νξίδεηαη ην 50% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη
κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο κε
αλώηαην όξην ηα 500 επξώ
κεληαίσο
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Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ γηα
ηελ απαζρόιεζε
αλέξγσλ, 30 έσο
49 εηώλ

Δλίζρπζε ηεο
Απαζρόιεζεο
ακεηβνκέλσλ κε
Γειηίν Παξνρήο
Υπεξεζηώλ κε
κεηαηξνπή ηεο
ζύκβαζεο παξνρήο
αλεμαξηήησλ
ππεξεζηώλ ζε
ζύκβαζε
εμαξηεκέεο
εξγαζηαο
Δπηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ θαη
εξγνδνηώλ γηα ηελ
απαζρόιεζε
αλέξγσλ ΑκεΑ,
Απεμαξηεκέλσλ,
Απνθπιαθηζκέλσλ
Νεαξώλ
Παξαβαηηθώλ
Αηόκσλ ή Νεαξώλ
Αηόκσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε
θνηλσληθό θίλδπλν
θαη Πξόγξακκα
Δξγνλνκηθήο
Γηεπζέηεζεο ηνπ
ρώξνπ εξγαζίαο
γηα 50 Άηνκα κε
Αλαπεξίεο

15.000

2.000

2.250

1.300

Από 15 έσο 22 επξώ
εκεξεζίσο αλάινγα κε ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο
θάξηαο αλεξγίαο

1.950

Η επηρνξήγεζε ηζνύηαη κε
ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 12
κελώλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ δώξσλ Φξηζηνπγέλλσλ,
Πάζρα θαη επηδόκαηνο
αδείαο) γηα θάζε εξγαδόκελν
κε αλώηαην όξην
επηρνξήγεζεο ηα 350 επξώ
γηα θάζε κήλα πιήξνπο
απαζρόιεζεο

1.550

Γηα θάζε κήλα
απαζρόιεζεο αλέξρεηαη
ζην 70% ηνπ κηζζνινγηθνύ
θαη κε θόζηνπο θαη κέρξη
ηνπ πνζνύ ησλ 700 επξώ
κεληαίσο γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο κε πιήξε θαη
κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 350
επξώ γηα ηνπο κεξηθώο
απαζρνινπκέλνπο.
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Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ,
θνξέσλ θαη
νξγαληζκώλ ηνπ
Γεκόζηνπ Τνκέα,
γηα ηελ
απαζρόιεζε
καθξνρξόληα
αλέξγσλ 55 έσο 67
εηώλ

Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ θαη
γεληθά εξγνδνηώλ
γηα ηελ
απαζρόιεζε
δηθαηνύρσλ
"Δπηηαγήο
Δπαλέληαμεο ζηελ
αγνξά εξγαζίαο’’

Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ κε
πξνζσπηθό έσο 20
ζέζεσλ πιήξνπο
απαζρόιεζεο γηα
ηελ πξόζιεςε
αλέξγσλ άλσ ησλ
45 εηώλ
Πξόγξακκα
επηρνξήγεζεο
επηρεηξήζεσλ κε
πξνζσπηθό άλσ

5.000

10.000

10.000

5.000

3.510

Τν ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο
νξίδεηαη ζην 50% ηνπ
κεληαίνπ κηζζνινγηθνύ θαη
κε θόζηνπο ηνπ
σθεινύκελνπ κε αλώηαην
όξην ηα 600 επξώ κεληαίσο

8.744

Σην πξώην ζηάδην (ην
ππνιεηπόµελν δηάζηεµα
ηαθηηθήο επηδόηεζεο) σο
µεληαίν πνζό επηρνξήγεζεο
γηα πιήξε απαζρόιεζε
νξίδεηαη απηό πνπ
αλαγξάθεηαη ζηελ
«επηηαγή» ηνπ δηθαηνύρνπ.
Γηα ηνπο επηρνξεγνύµελνπο
ιόγσ µαθξνρξόληαο
αλεξγίαο νξίδεηαη ην
αληίζηνηρν επίδνµα (200
επξώ µεληαίσο) θαη
επηπιένλ εµεξήζην πνζό 8
επξώ. Σην δεύηεξν ζηάδην
(πεξηιαµβάλεη ην ρξνληθό
δηάζηεµα πνπ ππνιείπεηαη
από ηε ιήμε ηνπ α΄ ζηαδίνπ
θαη µέρξη λα ζπµπιεξσζνύλ
νη 12 µήλεο) ε επηρνξήγεζε
νξίδεηαη ζηα 360 επξώ ηνλ
µήλα

4.024

Τν ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο
νξίδεηαη ζην 50% ηνπ
µεληαίνπ µηζζνινγηθνύ θαη
µε θόζηνπο ηνπ
σθεινύµελνπ κε αλώηαην
όξην ηα 500 επξώ.

4.762

Τν ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο
νξίδεηαη ζην 50% ηνπ
µεληαίνπ µηζζνινγηθνύ θαη
µε θόζηνπο ηνπ
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ησλ 20 ζέζεσλ
πιήξνπο
απαζρόιεζεο γηα
ηελ πξόζιεςε
αλέξγσλ πνπ είλαη
ζε κεηνλεθηηθή
ζέζε, άλσ ησλ 50
εηώλ
Πξόγξακκα
δεύηεξεο
επηρεηξεκαηηθήο
επθαηξίαο αλέξγσλ,
πξώελ
απηναπαζρνινπκέλ
σλ κε ζηόρν ηελ
επαλέληαμή ηνπο
ζηελ αγνξά
εξγαζίαο

Πξόγξακκα
πξνώζεζεο ζηελ
Απηαπαζρόιεζε
κέζσ νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο
επηρεηξεκαηηθώλ
πξσηνβνπιηώλ
αλέξγσλ 18 έσο 66
εηώλ

σθεινύµελνπ κε αλώηαην
όξην ηα 500 επξώ.

5.000

10.000

1.963

Η επηρνξήγεζε θπκαίλεηαη
από 12.000 έσο 36.000
επξώ, αλάινγα κε ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο

1.445

Η επηρνξήγεζε θπκαίλεηαη
από 12.000 έσο 24.000
επξώ
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«Πηινηηθέο Γξάζεηο
ΚΠΑ2 Διεπζίλαο»:
Α) Δπηρνξήγεζε
επηρεηξήζεσλ γηα
ηελ πξόζιεςε
αλέξγσλ θαη Β)
Πξόγξακκα
πξνώζεζεο ζηελ
Απηαπαζρόιεζε
κέζσ ηεο
νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο
επηρεηξεκαηηθώλ
πξσηνβνπιηώλ
εγγεγξακκέλσλ
αλέξγσλ ηνπ ΚΠΑ2
Διεπζίλαο.
Δπηρνξήγεζε γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο
νξγαλσηηθήο
ηθαλόηεηαο ηεο
ΓΣΔΒΔΔ, ηεο
ΔΣΔΔ. θαη ησλ
Οξγαλώζεσλ
κειώλ απηώλ, ηνπ
ΣΔΒ, ηνπ ΣΔΤΔ θαη
ησλ Παλειιελίσλ
Οξγαλώζεσλ
κειώλ ηνπ Σ.Δ.Τ.Δ.

300

320

271

Γηα πξόζιεςε αλέξγνπ από
επηρεηξήζεηο ε επηρνξήγεζε
νξίδεηαη ζην 60% ηνπ
µεληαίνπ µηζζνινγηθνύ θαη
µε µηζζνινγηθνύ θόζηνπο µε
αλώηαην όξην ηα 700 επξώ.
Γηα ηνπο αλέξγνπο πνπ ζα
δξαζηεξηνπνηεζνύλ
σο
απηαπαζρνινύκελνη,
ε
επηρνξήγεζε
θπκαίλεηαη
από 12.000 έσο 36.000
επξώ.

134

Η επηρνξήγεζε γηα
αλέξγνπο έσο 25 εηώλ
αλέξρεηαη ζηα 22 επξώ ηελ
εκέξα ελώ γηα
σθεινύκελνπο άλσ ησλ 25
εηώλ αλέξρεηαη ζηα 25 επξώ

