Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
ΣΚΟΠΟΣ
Η δημιουργία 800 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την
πρόσληψη ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα. Επίσης, για την
πρόσληψη ανέργων ΑμεΑ, επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα, καθώς
και επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το
3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω
των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άτομα με Αναπηρίες, εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ και τα Απεξαρτημένα
Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή τα
Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα
άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής
Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ.
εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12
μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 90% του μισθού και των
ασφαλιστικών εισφορών για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, με ανώτατο όριο τα 800€
μηνιαίως. Για τις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% με ανώτατο
όριο τα 400€ μηνιαίως. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, όπου καταβάλλονται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης
και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
 Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις
 Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στον δικαιούχο υποψηφίους
σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, με σειρά προτεραιότητας
βάσει του αριθμού των μηνών μακροχρόνιας ανεργίας
 Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο

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

