
    

ΠΠ ρρ όό γγ ρρ αα μμ μμ αα     εε ππ ιι χχοο ρρ ήήγγ ηη σσ ηη ςς   εε ππ ιι χχ εε ιι ρρ ήή σσ εε ωω νν   γγ ιι αα   ττ ηηνν   αα ππαασσ χχόό λλ ηη σσ ηη   
33 .. 55 00 00   αα νν έέ ρρ γγ ωω νν   ππ ττ υυ χχ ιι οο ύύ χχωω νν   αα νν ωω ττ άά ττ ωω νν   εε κκ ππ αα ιι δδ εε υυ ττ ιι κκώώ νν   

ιι δδ ρρ υυ μμ άά ττ ωω νν ,,   ηη λλ ιι κκ ίί αα ςς   22 22   έέ ωω ςς   22 99   εε ττ ώώ νν  
                            

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ: 2738/54/19-05-2020      

 
 

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΝΝ οο   11 00 // 22 00 22 00   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΒΒ ΟΟ ΛΛ ΗΗ   ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   ΘΘ ΕΕ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   
ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΟΟ   «« ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΜΜ ΜΜ ΑΑ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΧΧ ΟΟ ΡΡ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   

ΑΑ ΠΠ ΑΑ ΣΣ ΧΧ ΟΟ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   33 .. 55 00 00   ΑΑ ΝΝ ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΩΩ ΝΝ   ΠΠ ΤΤ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΝΝ ΩΩ ΤΤ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΚΚ ΠΠ ΑΑ ΙΙ ΔΔ ΕΕ ΥΥ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   
ΙΙ ΔΔ ΡΡ ΥΥ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ ,,   ΗΗ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   22 22   ΕΕ ΩΩ ΣΣ   22 99   ΕΕ ΤΤ ΩΩ ΝΝ »»    

 
Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμό 3921/80/16-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ (Β΄2953) με την οποία έγινε αποδεκτή η με αριθμ. 745/26/14-07-2020 διατύπωση 
γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ. 
                                                                                     

  Σκοπός του προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την 
πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα, ηλικίας 22 έως 29 ετών. 
Πλαίσιο ένταξης- Χρηματοδότηση  
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος ανέρχονται σε 27.000.000 ευρώ και προβλέπεται να 
καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493). 
Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis). 
Δικαιούχοι και ωφελούμενοι του προγράμματος  
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την ένταξη μίας 
επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 
τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής  της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).    
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από 
την επιχείρηση που θα ενταχθεί  στο πρόγραμμα.   
Οι ωφελούμενοι οφείλουν: α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών  του ΟΑΕΔ 
κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, β) να έχουν συμπληρώσει το 
τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ, γ) είναι Έλληνες 
πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή  είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και 
απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία 
τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.   
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, 
σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης 
από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη 
διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που εξειδικεύεται στη Δημόσια Πρόσκληση. 

  Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης 
Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα 
απασχόλησης υπαλλήλων λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως 
διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.  
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου 
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών 
που καταβάλλονται.  
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.  
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Διάρκεια επιχορήγησης/προγράμματος: Η διάρκεια της επιχορήγησης /προγράμματος ορίζεται στους 
δέκα (10) μήνες. 


