
 
Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 

9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους 
απασχόλησης με 830 € ελάχιστες ακαθάριστες 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους 
κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει  χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση 
άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 
Άνεργοι με εγκεκριμένη επιδότηση
οποίους υπολείπεται 50% 
υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται 
τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα 
της ηλικίας και της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης 
μισθού και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 80% του μισθού και των ασφαλιστικών 
εισφορών έως τα 830 € μηνιαία.
δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν 
ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης

 Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις 
 Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους 

σύμφωνα με τα απαιτούμενα  προσόντα
 Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργ

 
 
Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές  πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

http://www.oaed.gr/anoikta
 

 

Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 
9.200 επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας 

Η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους 
ελάχιστες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές. 

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους 
κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει  χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση 

τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 

επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 5 μηνών 
50% και άνω της τακτικής επιδότησής τους κατά την ημερομηνία 

υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται 
τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα 
της ηλικίας και της εκπαιδευτικής βαθμίδας τους. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης 
ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 80% του μισθού και των ασφαλιστικών 

μηνιαία. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα
ων και Πάσχα και επίδομα αδείας. 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την 
το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης 

Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις  
Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα  προσόντα της κενής θέσης 
Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργ

Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές  πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.oaed.gr/anoikta-programmata 

 

Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιδότηση εργασίας μέσω 
 

Η επανένταξη επιδοτούμενων ανέργων στην αγορά εργασίας σε νέες θέσεις πλήρους 

Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους 
κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει  χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση 

 

διάρκειας τουλάχιστον 5 μηνών και στους 
κατά την ημερομηνία 

υπόδειξής τους από το ΚΠΑ2, καθώς και μακροχρόνια άνεργοι στους οποίους υπολείπεται 
τουλάχιστον 1 ημέρα επιδότησής τους κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους, ανεξάρτητα 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης 
ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται στο 80% του μισθού και των ασφαλιστικών 

Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα 

ροσδιορίζουν την 

Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους 

Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο 

Για  τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές  πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 


