ΟΑΕΔ: Θέσεις εργασίας για 30.000 ανέργους
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Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 14:32

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για 30.000 ανέργους από
30 ετών. Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ανοιχτές είναι ακόμα οι αιτήσεις για δύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων του
ΟΑΕΔ. Σκοπός είναι η απασχόληση συνολικά 30.000 ανέργων. Πρόκειται για το Πρόγραμμα
για 15.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών καθώς και 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50
ετών. Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει.
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Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για 15.000 ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ απασχόλησης 15.000
ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο). Επίσης, σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:
•Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
3 μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

•Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

•Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κατά
την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό
διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας.

•Άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια
ΚΠΑ2. Ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών
σε κλάδους αιχμής» της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική
κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει
προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
υπαγωγής, σε μείωση του προσωπικού της.

Επίσης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη
μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό. Η δέσμευση ισχύει για
το προϋπάρχον και επιχορηγούμενο προσωπικό και για τρεις ακόμα μήνες (χωρίς
επιχορήγηση). Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους και
εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη
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διάταξη.

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για 15.000 ανέργους άνω των 50 ετών. Η
απασχόληση αφορά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές
Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.). Γενικά,
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε μειονεκτική και
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ,
για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών και των 12 μηνών αντίστοιχα και οι οποίοι θα
προσληφθούν σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης.
(«Α. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους
απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση»).

Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα άνω των τριών μηνών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργοδότες που
κατά το μήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20 άτομα µε πλήρη
απασχόληση. («Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε
προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
ηλικίας άνω των 50 ετών»).

Η διάρκεια επιχορήγησης ανά πρόγραµµα είναι η ακόλουθη:
A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους
απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση:

• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειονεκτική θέση (διάρκεια
ανεργίας άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, µε δυνατότητα
επέκτασης για άλλους εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η
επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.
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• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας έξι
έως 12 μήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα μήνες χωρίς δυνατότητα
επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους για τρεις
επιπλέον μήνες.

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους
απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών:

• Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες µε
δυνατότητα επέκτασης για εννέα μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος η
επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες. Σε
αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

• Για την πρόσληψη µη μακροχρόνια ανέργων (διάρκεια ανεργίας τρεις έως 12 μήνες) η
διάρκεια επιχορήγησης είναι εννέα μήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα
μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος, η επιχείρηση δεσμεύεται να
διατηρήσει το προσωπικό της για έξι επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση
δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις επιπλέον μήνες.
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