
  

                   

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 
ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 
 
Σκοπός 
Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων 
ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το «πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών». 
 
Ωφελούμενοι 
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος πρέπει σωρευτικά: 
α) να είναι άνεργοι, ηλικίας 56 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, και  
β) να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για 
την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών. 
 
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης 
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το ποσό ανέρχεται σε 715 ευρώ μηνιαία. 
 
Δικαιούχοι 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά τους εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.  
 
Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης  
Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει 
μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από 
κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα). 
 
Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού 
Κανονισμού (ΓΑΚ), να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν την αίτηση και να μην 
έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € από το έτος 2014. 
 
Διαδικασία 

• Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στη διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-
prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon  

• Επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης 

• Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης 

• H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις 

• Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα 
με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης 

• Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο 

• Μετά την πρόσληψη μέσω του ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποβάλει εντός 90 ημερών 
ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής – Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα, στη διεύθυνση: 
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-
prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta 
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