
Πρόγραμμα απασχόλησης 3.400 ανέργων πρώην εργαζομένων σε επιχειρήσεις
των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου που επλήγησαν από

τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης

ΣΚΟΠΟΣ

Η ανάσχεση της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω της δημιουργίας

3.400 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων, πρώην 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους
Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν
την αίτηση και δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια χρηματοδότησης από κρατική
ενίσχυση, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγουν.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα
κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους, οι οποίοι είχαν απασχοληθεί από 1/1/2019 και μετά,
σε επιχειρήσεις των Π.Ε Κοζάνης και  Φλώρινας καθώς και του Δήμου  Μεγαλόπολης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα διαρκεί 12-18 μήνες και το ποσοστό επιχορήγησης μισθού και εισφορών
κυμαίνεται μεταξύ 75-100%, ανάλογα με την κατηγορία ανέργου/πρώην επιχείρησης.

Μηνιαία 
Επιχορήγηση

Ποσοστό 
Επιχορήγησης

Συνολική 
Επιχορήγηση

Διάρκεια 
(μήνες)

Κατηγορία
ανέργου

Κατηγορία
Επιχείρησης

Πρώην

Εργαζομένου

933 € 100% 16.794 € 18 Όλες

Ενέργειας, 
μεταφορών και 
χωματουργικών
εργασιών που

σχετίζονται με την

εξόρυξη λιγνίτη

699,75 € 75% 10.496,25 € 15 Όλες

Χονδρικού-λιανικού
εμπορίου, εστίασης

και τουρισμού

746,40 € 80% 11.196 € 15 30-49 ετών

839,70 € 90% 12.595,50 € 15
50+ ετών

Μακροχρόνια



Μηνιαία 
Επιχορήγηση

Ποσοστό 
Επιχορήγησης

Συνολική 
Επιχορήγηση

Διάρκεια 
(μήνες)

Κατηγορία
ανέργου

Κατηγορία
Επιχείρησης

Πρώην

Εργαζομένου

933 € 100% 13.995 € 15
Γυναίκες
50+ ετών και 
Μακροχρόνια

699,75 € 75% 8.397 € 12 Όλες

Λοιπές επιχειρήσεις

746,40 € 80% 8.956,80 € 12 30-49 ετών

839,70 € 90% 10.076,40 € 12 50+ ετών
Μακροχρόνια

933 € 100% 11.196 € 12

Γυναίκες

50+ ετών και 
Μακροχρόνια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr
και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, καθώς
και την κατηγορία ανέργου

 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 άνεργο

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta
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