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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 28-6-2017 
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
Επισοπήγηζη επισειπήζεων  

για ηην απαζσόληζη 1.295 ανέπγων ηλικίαρ 25-29 εηών πος 
ολοκλήπωζαν ηα ππογπάμμαηα «Απόκηηζη Επγαζιακήρ Εμπειπίαρ»  

 
Γπλαηφηεηα πξφζιεςεο ζε νέερ θέζειρ πλήποςρ απαζσόληζηρ ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, 
επηηεδεπκαηίεο, Φνξείο Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο θαη γεληθά εξγνδφηεο πνπ αζθνχλ 
ηαθηηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζθέξεη ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ζε 
1.295 αλέξγνπο λένπο ηλικίαρ 25-29 εηών πνπ ζπκκεηείραλ θαη νινθιήξσζαλ ηα 
ππογπάμμαηα απόκηηζηρ επγαζιακήρ εμπειπίαρ για ανέπγοςρ ηλικίαρ 25-29 εηών 
(Δημόζια Ππόζκληζη Νο9/2016) ή για ανέπγοςρ 18-24 εηών (Δημόζια Ππόζκληζη 
Νο8/2016). Φζεο ππεγξάθε ε ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε. 
 
Οη σθεινχκελνη ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζα πξέπεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππφδεημήο ηνπο απφ ηελ 
αξκφδηα Υπεξεζία λα είλαη εγγεγπαμμένοι άνεπγοι ζηα Μηηπώα ηος ΟΑΕΔ θαη λα έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σθεινχκελνη άλεξγνη δελ ππνβάιινπλ νη ίδηνη αίηεζε, αιιά ππνδεηθλχνληαη κε 
ζπζηαηηθφ ζεκείσκα κφλνλ απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία (ΚΠΑ2), φπνπ αλήθεη ε έδξα ή ην 
ππνθαηάζηεκα ηνπ εξγνδφηε ζηνλ νπνίν ζα απαζρνιεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δεηνχκελεο 
εηδηθφηεηεο, φπσο απηέο ζα έρνπλ δεισζεί θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 
 
Ο ΟΑΔΓ ζα θαηαβάιιεη ζηηο δηθαηνχρνπο επηρεηξήζεηο επισοπήγηζη, ε νπνία αλέξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ 14,40 εςπώ ηελ εκέξα θαη φρη πέξαλ ησλ 25 εκεξψλ αλά κήλα. Η επηρνξήγεζε ησλ 
επηρεηξήζεσλ γηα θάζε πξνζιακβαλφκελν άλεξγν ζα μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία πξφζιεςήο ηνπ 
θαη ζα καηαβάλλεηαι για σπονικό διάζηημα οκηώ (8) μηνών. 
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To  «Πξφγξακκα επηρνξήγεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε 1.295 αλέξγσλ ειηθίαο 25-29 
εηψλ» ζςγσπημαηοδοηείηαι  από ηην Ελλάδα και ηην Εςπωπαϊκή Ένωζη (Δπξσπατθφ 
Κνηλσληθφ Τακείν) ζην πιαίζην ηεο «Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ» κέζσ ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ 
Μάζεζε».  Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη φξνη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 
λέεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΔΣΠΑ, ζα πεξηγξάθνληαη ζηε Γεκφζηα Πξφζθιεζε, ε 
νπνία ζα δεκνζηεπηεί ζην Πξφγξακκα ΓΙΑΥΓΔΙΑ θαη ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΟΑΔΓ 
(www.oaed.gr), ηνπ ΔΣΠΑ, http://www.espa.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ependyseis.gr. Σηε 
Γεκφζηα Πξφζθιεζε γηα ην λέν Πξφγξακκα (ζα εθδνζεί εληφο επηαεκέξνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
ζρεηηθήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο) ζα νξίδνληαη επίζεο ε 
εκεξνκελία έλαξμεο, φπσο θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα. Ο 
ΟΑΔΓ ελεκεξψλεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ φηη ζα ππνβάινπλ ηηο 
αηηήζεηο ηνπο μόνον ειεθηξνληθά μέζω ηνπ Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Κπαηικών 
Ενιζσύζεων (ΠΣΚΔ) ηνπ Τποςπγείος Οικονομίαρ και  Ανάπηςξηρ. Απαξαίηεηε πποϋπόθεζη 
για ηην ςποβολή ηηρ ηλεκηπονικήρ αίηηζηρ γηα έληαμε ζην πξφγξακκα είλαη ε ελδηαθεξφκελε 
επηρείξεζε λα είλαη εγγεγπαμμένη ζηα κεηξψα ηος ΟΑΕΔ, θαζψο θαη ζην Πληποθοπιακό 
ύζηημα Κπαηικών Ενιζσύζεων. Δπηζεκαίλεηαη φηη, επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δηαηεξνχλ 
ππνθαηαζηήκαηα θαη επηζπκνχλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα γηα λα απαζρνιεζνχλ ζε απηά, ππνβάινπλ 
μερσξηζηή αίηεζε γηα θάζε ππνθαηάζηεκα εθφζνλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη  ξεσωπιζηούρ κωδικούρ 
ππόζβαζηρ ηόζο ζηο ΟΠ-ΟΑΕΔ όζο και ζηο ΠΚΕ ηόζο για ηην έδπα ηηρ όζο και για 
κάθε ένα από ηα ςποκαηαζηήμαηά ηηρ, ζηα νπνία επηζπκνχλ λα απαζρνιήζνπλ ηνπο 
σθεινχκελνπο.  

 
Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη ήδε εγγεγπαμμένερ ζηα μηηπώα ηος ΟΑΕΔ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ 
ζηηο αξκφδηεο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΔΓ πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα επικαιποποίηζη ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο θάησζη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο: δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη πιήξσο ή νξζψο ηα 
ζηνηρεία ζηνπο (π.ρ. ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, email, ηειέθσλν, ΚΑΓ, λφκηκνο εθπξφζσπνο θιπ), 
αιιαγή ζηνηρείσλ ηεο έδξαο ή ππνθαηαζηήκαηνο,  δελ έρνπλ δειψζεη ηπρφλ ππνθαηαζηήκαηα θ.α. 
 
Δπηρεηξήζεηο πνπ δεν είναι εγγεγπαμμένερ ζηα μηηπώα ηος  ΟΑΔΓ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπο, νθείινπλ λα επηζθεθηνχλ ηελ Υπεξεζία ηνπ ΟΑΔΓ (ΚΠΑ2), ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 
νπνίαο αλήθεη ε έδξα ή ηα ππνθαηαζηήκαηα ζηα νπνία ζα απαζρνιεζνχλ νη σθεινχκελνη, 
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (πξφζθαην θαηαζηαηηθφ ή βεβαίσζε έλαξμεο 
επηηεδεχκαηνο, ΑΦΜ).  
 
Γηα ηε ζχλδεζε ρξήζηε ζην ΠΣΚΔ ε ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ  
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.ependyseis.gr/mis θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ 
αηηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα  ππνβάιιεη ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή Αίηεζε Απφδνζεο Γηθαησκάησλ 
Πξφζβαζεο γηα λα απνθηήζεη θσδηθφ πξφζβαζεο θαη ζπλζεκαηηθφ. Τνλ θσδηθφ θαη ην ζπλζεκαηηθφ 
απηφ ε επηρείξεζε ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα ζην 
ΠΣΚΔ. Δπηρεηξήζεηο πνπ είλαη ήδε εγγεγξακκέλεο ζην ζχζηεκα ηνπ ΠΣΚΔ, δχλαληαη λα ππνβάιινπλ 
αίηεζε γηα έληαμε ζην πξφγξακκα κε ηνπο θσδηθνχο πνπ δηαζέηνπλ, πξνζζέηνληαο ηελ ελ ιφγσ 
λέα δξάζε. 
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Κάζε επηρείξεζε κπνξεί λα εληαρζεί ζην πξφγξακκα για έναν (1) έωρ και δέκα (10)  
ωθελούμενοςρ αλάινγα κε ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηεο.  
Αλαιπηηθφηεξα, νη επηρεηξήζεηο κε ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ: α) έσο ηξεηο (3) ζέζεηο πιήξνπο 
απαζρφιεζεο  κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα γηα έλαλ (1) σθεινχκελν,  β) άλσ ησλ 
ηξηψλ (3) θαη έσο ελλέα (9) ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο, γηα έσο δχν (2) σθεινχκελνπο, γ) άλσ 
ησλ ελλέα (9) έσο 19 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα έσο ηξεηο (3) σθεινχκελνπο, δ) άλσ ησλ 
19 έσο 30 ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα έσο πέληε (5) σθεινχκελνπο,  ε) άλσ ησλ 30 έσο 50 
ζέζεηο απαζρφιεζεο γηα έσο νθηψ (8) σθεινχκελνπο θαη ζη) άλσ ησλ 50 ζέζεσλ πιήξνπο 
απαζρφιεζεο γηα έσο δέθα (10) σθεινχκελνπο. 
 
Πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην πξφγξακκα είλαη να μην έσει πποβεί ζε μείωζη 
ηος πποζωπικού ηηρ (θαηαγγειία ζχκβαζεο εξγαζίαο, αιιαγή θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο, 
εζεινπζία έμνδνο), ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ εννέα μηνών πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δειψλεη θαηά ηελ αίηεζε 
ππαγσγήο ηεο ζην πξφγξακκα.  
 
Οη 1.295 ζέζεηο θαηαλέκνληαη αλά Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, αλά εηδηθφηεηα θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 
θαη βάζεη απηψλ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 
 
 


